
 

 

Bolesť v srdci matky/ otca – 4. časť 

Avšak v tom čase ich sebaľútosť a pýcha obete bola už tak veľká, že ani tento môj skutok 

nedokázali prijať ako akt Lásky, Porozumenia, Rešpektu, Súcitu a Empatie a stále o mne tvrdili, že 

som veľmi nevďačná dcéra a že som nikdy nebola hodná ich Lásky.  

Skutočnosť, že som im ten dom darovala, bolo nielen vďaka tomu, že som sa v tom živote 

dokázala Láske otvoriť, ale zároveň to bola pre nich šanca, ktorú im Vesmír priniesol, aby sa mohli  

znovu rozhodnúť a vrátiť sa naspäť k Láske, ale oni túto šancu nevyužili.  

Na rozdiel od nich, ja som šancu, ktorú mi Vesmír priniesol, vo forme mojej krstnej mamy, 

ktorá vstúpila do môjho života, keď som mala 12 rokov prijala a Láske som sa otvorila.  

Práve Láska mojej krstnej mamy ma uzdravila. 

Bola to Láska, ktorá ma naučila prijímať svoju zodpovednosť,  mať súcit a odpúšťať.  

A toto je len jeden z mnohých príbehov, ktoré ste v svojom bytí v línii času mohli prežiť.  

Okolnosti a kulisy si môžete vytvoriť rôznorodé, ale tá podstata je vždy rovnaká.  

Pre vás – ľudské bytosti,  je ešte dôležité, aby ste si uvedomili, pochopili a 

prijali, že nielen v tej fyzickej rovine ponižujete svoje deti, keď ich fyzicky 

udriete alebo buchnátujete, ale to poníženie vytvárate aj v energetickej rovine 

svojimi SLOVAMI, pretože v tej energetickej rovine tým ponížením vytvoríte 

rovnako veľkú bolesť,  ako v tej fyzickej rovine, keď to dieťa udriete.  

Je to tak preto, že tým vo vzťahu k tomu dieťaťu vyjadrujete svoju nadradenosť na 

jednej strane a jeho menejcennosť na druhej strane.  

Takže je to prejav pýchy nadradenosti, ktorá vám nedovoľuje vidieť absolútnu 

ROVNOCENNOSŤ vašich detí vo vzťahu k vám samým.  

Je to tak preto, že ako rodičia častokrát vnímate len tú fyzickú rovinu, kde vidíte iba 

to, že tie deti sú menšie ako VY SAMI a sú fyzicky slabšie ako VY SAMI a preto si myslíte, že 

VY SAMI ste viac ako vaše deti. Avšak  nedokážete vidieť tú energetickú rovinu a nevidíte ju 

práve preto, že stále hodnotíte, porovnávate, kritizujete, posudzujete a súdite nielen samých 

seba, ale aj vaše deti. Práve preto vás – ľudské bytosti, pýcha tak ľahko manipuluje a dokáže 

vás zviesť z cesty Lásky a preklopí vás do pozície obete.  

A toto je uzatvorený kruh.  
 

Ak dokážete prijať ZODPOVEDNOSŤ za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia, skutky, 

pocity a emócie v tých širších súvislostiach a prestanete hodnotiť, porovnávať, kritizovať, 

posudzovať, odsudzovať a súdiť,  tak sa k vám vráti späť ako dar - POKORA.  



 

 

Keď ste v POKORE dokážete s Láskou prijať akékoľvek rozhodnutie vašich detí, 

pretože v tej POKORE ich milujete a prijímate bez podmienok.  

A vtedy v tej Láske rozumiete tomu a zároveň cítite, že vaše deti majú v srdci 

vďačnosť za všetko to, čo ste pre nich urobili aj za všetko to, čo ste im dali a dovolíte im, aby 

mohli v svojom živote kráčať svojou vlastnou cestou, nech by bola akákoľvek, pretože 

netrváte a ani nelipnete na tom, aby vám verejne preukazovali svoju vďačnosť.  

A je to tak práve preto, že máte vo svojom srdci POKORU. 

A toto je uzatvorený kruh.  
 

Ešte je potrebné, aby ste si uvedomili, že tento vzorec správania funguje aj opačným 

smerom, čiže  nielen vo vzťahu rodičia verzus deti, ale aj vo vzťahu deti verzus rodičia.  

A vždy vtedy, keď sa ako ľudská bytosť preklopíte do pozície obete a pýcha obete 

vytvorí vo vás energiu sebaľútosti a vy začnete samých seba ľutovať, a v tomto prípade je 

absolútne jedno, či ste v postavení rodiča, alebo ste v postavení dieťata, vytvoríte vo vzťahu 

k tej druhej strane NEODPUSTENIE a to za čokoľvek čo ste VY SAMI chceli, aby Vám tá 

druhá strana dala.  

Ale keďže tá druhá strana nenaplnila vaše očakávanie a to z akýchkoľvek dôvodov, tak 

je vinná za všetko to zlé, čo sa vo vašom živote stalo a preto jej to nikdy neodpustíte.   

A toto je uzatvorený kruh.  
 

Keď sa do tohto bodu energeticky dostanú vzťahy nielen v rodine, čiže medzi rodičmi 

a deťmi, alebo rodičmi a deťmi, ale aj medzi hocijakými ľudskými bytosťami navzájom, je 

pre vás veľmi ťažké zmeniť to, pretože pýcha obete a pýcha sebaľútosti dokáže ako svoje 

dieťa zrodiť čokoľvek, nielen tú energiu nevďačnosti, čo vás potom naozaj pichá a bodá 

v energetickej rovine do vášho srdca a vytvára vo vás samých bolesť, ktorú potom fyzicky 

cítite v rovine vášho fyzického tela a táto bolesť vás potom prinúti začať bojovať.  

A v tom reálnom živote voči tej druhej ľudskej bytosti naozaj začnete bojovať.  

A ten boj sa prejavuje vaším neprijatím, odporom, hnevom, zlosťou, zúrivosťou, 

neprajnosťou a pomstychtivosťou.  

A teraz si uvedomte, čím väčšiu bolesť tá pýcha vo vašom srdci energeticky vytvorila, 

tým silnejší prejav boja v tej fyzickej rovine VY SAMI potom vytvoríte.  

Energia hnevu potom spáli všetok váš SÚCIT a zoberie vám vašu POKORU. 

Čím viacej potom stupňujete energiu toho boja v sebe samých, tým sa stávate 

krutejším človekom.  

A toto je uzatvorený kruh.  
 



 

 

Keďže platí Vesmírny zákon : Ako hore, tak dole, ako vo veľkom, tak v malom a ako 

vo vnútri, tak navonok, presne to, čo máte vo svojom vnútri, aj vtedy, keď si to VY SAMI 

pred sebou nepriznávate, sa potom zrkadlí vo vašej ľudskej spoločnosti.  

Práve preto je vo ľudskej spoločnosti taký nepokoj, nespokojnosť, súperenie a boj, 

pretože tú nespokojnosť a ten boj máte VY SAMI v SEBE SAMÝCH.  

Aby ste to zmenili, potrebujete v prvom rade nájsť VNÚTORNÝ POKOJ a MIER 

SAMI v SEBE. Je veľkou ilúziou, ak si myslíte, že dokážete žiť v MIERI na Matke Zemi, ak 

budete vo svojom vnútri bojovať sami so sebou.  

Aby ste dokázali prestať bojovať sami so sebou, potrebujete sa naučiť v prvom rade 

ODPÚŠŤAŤ. Aby ste dokázali odpustiť potrebujete k tomu mať vo svojom srdci SÚCIT. Aby 

ste získali SÚCIT, potrebujete sa naučiť prestať hodnotiť, porovnávať, kritizovať, 

posudzovať, odsudzovať a súdiť samých seba a aj všetkých ostatných.  

Aby ste toto dokázali, potrebujete prijať ZODPOVEDNOSŤ za všetky svoje 

myšlienky, slová, rozhodnutia, skutky, pocity a emócie v tých širších súvislostiach.  

Ak to dokážete urobiť a potom aj žiť, vráti sa k vám POKORA, ktorá vo vás ten 

VNÚTORNÝ POKOJ a MIER obnoví.  

A toto je uzatvorený kruh.  
 

Otázka : Kto tú bolesť v srdci v ľudskej bytosti vytvorí ?   

Odpoveď: Vytvorí ju PÝCHA a to v akomkoľvek šate. Tým, že nedokážete rozoznávať 

pýchu v tej skrytej - čiže neprejavenej forme, dokáže vás pýcha stále manipulovať.  

Je to pýcha, ktorá sa skryla za bolesť matky a je to tá istá pýcha, ktorá vás potom núti 

bojovať, hnevať sa, mstiť sa a neodpúšťať. Pýcha dokáže byť veľmi prefíkaná a tým, že sa 

vie skryť za čokoľvek, vie vo vás vytvoriť rôzne falošné predstavy a ilúzie, ktorým však 

uveríte a potom vo svojej sebaľútosti za to nešťastie, ktoré vás postihlo, viníte tých druhých. 

Neviete prijať svoju zodpovednosť a preto nedokážete z tohto začarovaného kruhu, v ktorom 

vás drží práve vaša pýcha vystúpiť von. Nedokážete odpúšťať a práve preto bojujete, ale 

paradox je v tom, že práve pýcha vám nedovoľuje vidieť, že VY bojujete SAMI so SEBOU.  

Keďže platí Vesmírny zákon zrkadlenia, tak sa potom ten boj zrkadlí vo vašej ľudskej 

spoločnosti, aby ste ho mohli konečne vidieť, aby ste to mohli zmeniť SAMI v SEBE.  

Až keď prijmete svoju zodpovednosť za to, že ste to VY SAMI, kto to vytvoril, 

dokážete to SAMI SEBE ODPUSTIŤ a potom sa k vám vráti späť POKORA, ktorá vám 

pomôže ten MIER vo vás samých vytvoriť a následne sa bude zrkadliť MIER aj vo vašej 

ľudskej spoločnosti. Toto rovnako platí v tom malom ako aj v tom veľkom a tým myslím, že 

to platí v každej ľudskej bytosti, vo vašich rodinách a spoločenstvách, ktorých ste súčasťou, 

v krajine kde žijete, v celej ľudskej spoločnosti, aj vo Vesmíre.   


