
 

 

Bolesť v srdci matky/ otca – 3. časť 

Aby sa tie procesy v ľudskej bytosti neudiali až do tejto roviny, tak tie deti svojich 

rodičov opustia a tým chránia samé sebe, pretože ten rodič je tak hlboko v pozícii obete 

a sebaľútosti, že z nej v tom živote už nedokáže vystúpiť von. Pretože pýcha obete dokáže do 

pozície obete veľmi ľahko strhávať aj tie ostatné bytosti, je deťom poskytnutá pomoc vo 

forme toho, že dokážu svojich rodičov opustiť, aby mohli kráčať svojím životom v súlade s 

poslaním duše, ktoré si pre ten život vybrali. Energia sebaľútosti, ktorú vytvára pýcha obete 

podporuje presvedčenie tých rodičov, že ich deti sú nevďačné, ale nie je to tak.  

Je to spolupôsobenie všetkých vesmírnych zákonov a najmä Vesmírneho zákona 

Lásky, prostredníctvom, ktorého tie deti dostávajú šancu ako rovnocenné bytosti vo vzťahu 

k svojim rodičom, aby sa mohli vymaniť spod ich vplyvu, pretože tí rodičia vo svojej 

sebaľútosti a pýche obete túto rovnocennosť svojich detí  vôbec nedokážu vidieť.  

A práve preto rodičia nedokážu pochopiť a prijať, že ich deti sú absolútne rovnocenné 

vo vzťahu k nim a preto majú rovnaké právo na Lásku  a život v Láske ako mali ich rodičia.  

A sú to rozhodnutia, skutky, slová, myšlienky a emócie, ktoré tí rodičia vytvorili 

a ktorými sami v sebe to právo na Lásku a na život v Láske zobrali. A toto je zodpovednosť, 

rodičov, nie je to zodpovednosť tých detí. Keďže tie deti sú absolútne rovnocenné bytosti vo 

vzťahu k svojim rodičom, tak im vesmír pomôže a dodá im odvahu, aby tých rodičov opustili, 

aby odišli a tak im umožní, aby svoje životy mohli žiť v Láske. Keby tie deti zostali žiť spolu 

so svojimi rodičmi, tak v tomto energetickom nastavení by sa potom aj tie deti preklopili do 

pozície obete, vytvorili by samé v sebe sebaľútosť a žili by rovnaký život ako ich rodičia.  

A vedzte, že častokrát sa aj tak stane, pretože aj keď tým deťom vesmír ponúkne 

možnosť odísť preč, tak tie deti nenájdu v sebe ODVAHU, aby ten krok urobili v dôsledku 

rôznych pripútaností, ktoré si samé v sebe vytvorili.  

Vaša spoločnosť to vníma ako rebelstvo mladých ľudí a nedostatok autority, úcty 

a vďačnosti voči svojim rodičom, ale je to skreslený uhol pohľadu, pretože práve toto je to 

obdobie v živote ľudskej bytosti, aby našla v sebe tú ODVAHU a vykročila na svoju cestu 

životom, aby išla za hlasom svojej duše a srdca a prestala žiť život svojich rodičov, ktorí sú už 

veľmi zviazaní predsudkami a dogmami spoločnosti, v ktorej žili a  ktorej sú súčasťou.  

A toto je uzatvorený kruh. 
 

A sami môžete vidieť, že nie vždy sa vám to podarí, pretože tú ODVAHU v sebe 

nenájdete a dáte prednosť jej protipólu, ktorou je POHODLNOSŤ . 

Je to tak práve preto, že je pre vás – ľudské bytosti, oveľa ľahšie kráčať v tých starých 

šľapajách, než budovať novú cestu. Avšak vedzte, že každý jeden z vás vždy dostane ďalšiu 



 

 

šancu, aby sa mohol vrátiť späť k Láske, aby znovu v jeho živote mohla prebývať Láska, aby 

mohol vystúpiť z pozície a pýchy obete a sebaľútosti.  

A opäť sme sa vrátili k ZODPOVEDNOSTI, pretože len vtedy, keď dokážete pochopiť 

a prijať, že je to vaša ZODPOVEDNOSŤ, vás rodičov, že tie vaše deti vás opustili a odišli tak 

ďaleko, aby ste sa nemohli s nimi vidieť, že sa nechcú s vami rozprávať a ani stretávať,  môže 

prísť do vášho života zmena, pretože to boli vaše rozhodnutia, vaše slová, vaše skutky, vaše 

emócie – VÁS RODIČOV, ktorými ste zraňovali, ponižovali a pokorovali svoje deti, pretože 

ste si vo svojej pýche nadradenosti a povýšenosti mysleli, že len preto, že oni sú menšie, nie sú 

vo vzťahu k vám ROVNOCENNÉ.  

A toto je uzatvorený kruh. 

A je to práve prejavená pýcha nadradenosti, ktorá tú NEROVNOCENNOSŤ vo vás 

vytvára, pretože si potom vo svojej pýche nadradenosti myslíte, že vaše deti sú povinné vás – 

rodičov, poslúchať na slovo. Myslíte si, že vaše deti sú povinné vám prejavovať vďačnosť 

a úctu,  ale nie ako rovnocenné bytosti,  ale takým spôsobom, že samé seba umenšia a potom 

vo vzťahu k vám – rodičom,  pokoria samé seba. Avšak toto je veľmi veľký omyl rodičov, 

ktorý vo vašej ľudskej spoločnosti vytvorila NEROVNOCENNOSŤ.  

Vaše deti sú vo vzťahu k vám - rodičom absolútne ROVNOCENNÉ bytosti a majú 

rovnaké právo sa rozhodovať slobodne v súlade samé so sebou a svojou dušou bez ohľadu na 

to, ako ich rodičia chcú, aby sa ich deti rozhodovali. Je to o neprijatí tých rodičov, ktorí 

nedokážu prijať slobodné rozhodnutie svojich detí a práve to neprijatie a to akékoľvek 

neprijatie a neprijatie čohokoľvek, ich potom preklopí do pozície a pýchy obete. 

Práve tá prejavená pýcha nadradenosti sa okamžite zmení na 

sebaľútosť a vo vzťahu k tým deťom zrodí tú pýchu nevďačnosti.  

Tým, že sa pýcha nevďačnosti zrodí ako dieťa pýchy obete a sebaľútosti,  chránia ho 

tieto dve hlavy pýchy – obete a sebaľútosti- a práve preto,  ak ľudská bytosť vytvorí v sebe 

presvedčenie, že jeho deti sú vo vzťahu k nej nevďačné, veľmi ťažko v tom konkrétnom živote 

dokáže túto spleť energií prezrieť, aby ju mohla rozmotať.  

A tak sa častokrát stáva, že ľudská bytosť potom s tým nepochopením, pýchou obete 

a pýchou sebaľútosti vo vzťahu k tým deťom zomiera.  

A toto je uzatvorený kruh. 

Je to tak preto, že energia NEVĎAČNOSTI, ktorá sa zrodila ako dieťa pýchy obete 

a pýchy sebaľútosti sa doslova zahryzne do srdca toho rodiča, kde ho potom pichá a bodá a tá 

ľudská bytosť to potom cíti ako fyzickú bolesť. 



 

 

Tá bolesť nie je len energetická, ale je to naozaj ostrá bodavá bolesť,  ako keď sa 

pichnete tŕňom do prsta. A tak ako vám fyzicky krváca ten prst, tak vám v energetickej 

rovine krváca vaše srdce vždy, keď vás energia nevďačnosti bodne.  

A teraz si uvedomte ako veľmi je potom srdce ľudskej bytosti zranené a ako 

energeticky krváca vždy keď ten rodič v sebe vytvorí myšlienku, že tie deti, respektíve to 

dieťa je vo vzťahu k nemu nevďačné.  

V tomto prípade však rodič nedokáže vidieť, že on sám seba zraňuje, ale viní z toho 

svoje dieťa a je to tak preto, že tá pýcha obete ho stále zaslepuje. 

Ten rodič je schopný zraňovať sám seba stále viac a viac, až v energetickej rovine jeho 

srdce tú bolesť už nedokáže uniesť a potom zomiera aj fyzicky s hlbokým pocitom krivdy vo 

vzťahu k svojmu dieťaťu,  hoci to dieťa sa vo vzťahu k svojmu rodičovi nijakým spôsobom 

neprevinilo a ani nemá poznanie o tom, čo ten rodič sám sebe spôsobil.  

Avšak energeticky si ten pocit krivdy a neodpustenia ľudská bytosť odnáša zo sebou, 

pretože ani v okamihu smrti nedokáže PRIJAŤ svoju ZODPOVEDNOSŤ za to, ako sa vo 

vzťahu k svojim deťom rozhodovala a ako vo vzťahu k nim ona sama konala a tak sa jej 

srdce neotvorí SÚCITU a ona to svojmu dieťaťu/ deťom nedokáže ODPUSTIŤ. 

A práve toto neodpustenie si ako ľudská bytosť potom prinesie do ďalšieho života.  

A len vtedy a v tom živote, v ktorom ako ľudská bytosť zostane kráčať na ceste 

Lásky,  s Láskou a pre Lásku, dokáže to neodpustenie rozpustiť, v odpustení voči sebe samej.  

A toto je uzatvorený kruh.  
 

A či Vám to potom trvá jeden život, dva životy, alebo sto životov,  závisí na tom, ako 

dokážete prijať svoju vlastnú ZODPOVEDNOSŤ v tých širších súvislostiach za svoje 

myšlienky, slová, rozhodnutia, skutky, pocity, emócie a energie, ktoré VY SAMI  tvoríte.  

S pomocou Lásky krstnej mamy, ktorá ma dokázala milovať, ako svoju vlastnú dcéru, som 

sa postupne po malých krôčikoch potom otvorila Láske aj ja sama.  

A tak som po rokoch, keď už som mala svoju rodinu, chcela ísť navštíviť svojho otca, 

macochu aj nevlastného brata, ale odkázali mi, aby som nechodila, pretože je to zbytočné a oni mi  

nikdy neodpustia práve to, ako som sa k nim nevďačne zachovala a že za všetku tú Lásku 

a starostlivoť, ktorú mi poskytli, som ich bez jediného slova opustila.  

A keďže som sa ja sama rozhodla pre Lásku a žiť svoj život v Láske, nechala som svojho 

otca, macochu aj nevlastného brata žiť ich spôsob života. Prijala som skutočnosť, že oni to vidia 

inak, ako to vidím ja sama a ponechala som im ich zodpovednosť za ich rozhodnutie žiť svoj život 

v pozícii obete a tak som dokázala sa na nich nehnevať a práve naopak,  keď som sa potom vydala 

a vydala som sa z Lásky, prepísala som ten dom na svojho otca, aby prestali mať strach, že by som 

sa im chcela pomstiť a že by som ich z toho domu vyhnala.  


