
Manipulácie a vzorce správania v nerovnocennosti – 1.časť 
 

Otázka: Manipulácia je aj to, keď matka  má  nejaký výchovný program,  napríklad, 

že  nechce dávať dieťaťu sladkosti a potom príde nejaká chvíľa, že matka potrebuje, aby niečo 

dieťa urobilo a ten výchovný program jednoducho poruší, pretože jej to vyhovuje.  

Napríklad : Matka chce, aby dieťa bolo ticho a vtedy vedome matka poruší svoje zásady 

aj svoj výchovný program a zámer  a dá svojmu dieťaťu sladkosť  len preto, aby dieťa urobilo 

to, čo tá matka chce - čiže, aby bolo ticho.  

To dieťa si potom uvedomí a samé zistí, že jeho mama porušuje svoje zásady,  keď jej to 

vyhovuje, takže sa chová účelovo a tento vzorec správania dieťa od svojej matky preberie.  

Dieťa potom samé začne matku svojím chovaním vydierať, pretože  už vie  ako dosiahne 

to, aby mu matka tú sladkosť potom  sama dala a práve preto potom dieťa začne kričať.  

Odpoveď: A presne takto si tie vzorce správania z generácie na generáciu odovzdávate. 

Potom vám v procese výchovy toho dieťaťa do toho vstúpi nerovnocennosť, ktorá sa veľmi 

silne zapíše ako vzorec správania do toho dieťaťa, keď  matka akceptuje len sama pre seba,  že 

ona môže tie pravidlá porušovať, keď jej  to vyhovuje, ale to dieťa nie.  

Práve týmto konaním matky sa tá nerovnocennosť do toho dieťaťa zapíše.  

Potrebujete si uvedomiť a znovu prijať Poznanie, že manipulácia je dieťa 

každej jednej hlavy pýchy a preto každá hlava pýchy dokáže zrodiť manipuláciu. 

A manipulácia vám vždy zoberie rovnocenocennosť. 

A keď stratíte rovnocennosť, stratíte aj pokoru. 

A rovnako platí, že keď stratíte pokoru, stratíte aj rovnocennosť. 

A pýcha zrodí tú manipuláciu práve preto, že nie ste v pokore. 

A toto je uzatvorený kruh.  

Prosím o vysvetlenie tohto vzorca spávania, ako funguje energeticky, aby sme  mohli 

pochopiť, čo sa deje z pohľadu matky, aj z pohľadu dieťaťa  a aby sme to mohli pochopiť 

v celom kontexte energetického tvorenia.  
 

Ocitla som sa na krásnej horskej lúke, zaliatej lúčmi vychádzajúceho slnka, plnej kvetov.  

Tam kde končí lúka sa začína les  a v diaľke za tým lesom vidím vysoké skalnaté hory.  

Nad lúkou aj nad horami je blankytná obloha a práve vychádza slnko. Je krásny letný deň.  

Vnímam ako tie kvietky na lúke dvíhajú hlávky a roztvárajú kalichy smerom k slniečku.  

Tie kvietky to robia všetky nerozdielne, bez ohľadu na to, že každý je iný, nielen svojím tvarom, 

ale aj farbou, vôňou a veľkosťou. Je to ich poslanie, ktoré každý deň napĺňajú bez podmienok 

a v Láske bez toho, že by o ňom pochybovali.  



Tie kvietky sa v Láske a bez podmienok tomu procesu splnenia svojho poslania odovzdávajú.  

Tým, že kvietky nemajú ego a nevytvárajú v sebe pochybnosti, ale ani žiadne očakávania 

prijímajú tú vzájomnú rôznorodosť a rozdieľnosť bez podmienok a v Jednote vytvárajú jeden celok.  

A práve tým, že nemajú ego, tak kvietky a rastliny medzi sebou nebojujú.  

Ak aj príde nejaká rastlina, ktorá si sama pre seba zoberie väčší priestor, na ktorom začne rásť, 

tak tie ostatné rastliny ustúpia a ten priestor jej  bez podmienok poskytnú, pretože oni vedia a je ich 

súčasťou Poznanie, že tá rastlina sa tam neobjavila náhodne.  

Oni všetky chápu, že tá rastlina prišla s nejakým poslaním, aby vytvorila určité podmienky práve 

tým, že začala na tom mieste rásť a pre to čo má prísť.  

Rastliny chápu a energeticky vnímajú Jednotu toho celku a preto, keď prídu nové rastliny 

nevnímajú ich ako votrelcov, alebo ako ich vy sami nazývate, že sú to invazívne rastliny, ale ony 

chápu, že je z nejakého dôvodu potrebné zmeniť podmienky na tomto mieste. 

A aby tá zmena mohla nastať a tie podmienky sa  zmenili,  musí prísť najprv energetická zmena 

a práve  tá rastlina, ktorá prišla, tú energetickú zmenu vytvorí.  

Je to jej poslanie a úloha a práve preto, že tie ostatné rastliny nemajú ego a prijímajú 

v rovnocennosti svoju rôznorodosť a rozmanitosť, uvoľnia ten potrebný priestor pre túto novú 

rastlinu,  aby ona mohla naplniť svoje poslanie, s ktorým prišla a mohla tak vytvoriť energetické 

predpoklady pre zmenu, ktorá má prísť.   

A práve preto, že rastliny nemajú ego a medzi sebou nebojujú, nepovyšujú sa jedna nad druhú 

a tak dokážu vnímať poslanie ostatných rastlín, ktoré sú súčasťou toho spoločenstva  a ony tú 

rovnocennosť žijú.   

A toto je to, čo ste stratili v okamihu, keď ste začali medzi sebou bojovať.  

A začali ste bojovať práve o ten priestor, ktorý ste si chceli uzurpovať len sami pre seba.  

Otázka: Vieš čo je za tým ?  Nie, neviem. 

Odpoveď: Pýcha chamtivosti a to znamená mať viac ako tí druhí.  

Rastliny ako také, sú bytosti Lásky, ktoré v Láske napĺňajú svoje poslanie, ale nebolo im dané 

právo slobodne sa rozhodovať.  A práve preto ony dokážu v tej hlbokej Láske prijímať všetky 

rastliny, ktoré sú súčasťou spoločenstva. S láskyplným pochopením ich poslania si navzájom dávajú 

priestor k tomu, aby to poslanie mohlo byť naplnené.  

Je to tak preto, že súčasťou všetkých rastlín je pokora a rovnocennosť zároveň.  

Toto je dôležité, aby ste si uvedomili, pretože uhol pohľadu vás- ľudských bytostí, je rozdielny 

ako uhoľ pohľadu rastlín.  

Ak napríklad posadíte blízko seba dva stromy a časom ako vedľa seba rastú, keď jeden z nich 

vyschne, zvyknete hovoriť, že ten jeden strom vytlačil ten druhý, ale toto je uhoľ pohľadu práve toho 

boja, ktorý vo vás vzbudzuje pýcha chamtivosti, mať viac, mať väčšie územie.  



Avšak v skutočnosti v tej energetickej rovine, došlo medzi týmito bytosťami Lásky k vzájomnej 

dohode, kde dobrovoľne ten jeden strom ustúpil a nechal  priestor tomu druhému stromu, aby on 

mohol naplniť svoje poslanie. A toto je uhoľ pohľadu v tej rovnocennosti.  

Ani jeden nie je viac, či menej, sú si navzájom rovnocenné a vnímajú svet očami Lásky.  

Na rozdiel od rastlín, vy sami ako ľudské bytosti, aj keď ste bytosti zrodené z Lásky,  v Láske 

a pre Lásku, naučili ste sa vnímať svoj život očami pýchy.  

A je to tak preto, lebo pýcha je vašou súčasťou! 

A za tie eóny vekov, ktoré tu na Matke Zemi,  ako ľudské bytosti, žijete v rôznych civilizáciách, 

vytvorila vo vás pýcha mnohé  a mnohé filtre, ktoré vám prostredníctvom rôznych manipulácii dokáže 

vkladať z vášho nevedomia do vášho vedomia.  

A práve cez tieto filtre vám potom pýcha zastiera tú objektívnu pravdu a tak vytvára tie rôzne 

uhly pohľadu, ktoré vám tú objektívnu realitu života skreslia. 

 A práve PÝCHA stojí energeticky za tým, že VY SAMI - ako ľudské bytosti,  nedokážete 

v súčasnosti tú  ROVNOCENNOSŤ vôbec žiť a to je ten prvopočiatočný impulz, ktorý to vytvoril.  

Je to v podstate o tom, či sa na pohár pozeráte tak,  že je poloplný alebo poloprázdny.  

Ak sa ľudská bytosť  na ten pohár pozerá s pocitom, že je poloprázdny, tak má 

v nevedomí veľmi silne uloženú energiu pýchy chamtivosti, pretože práve tou 

energiou slova „poloprázdny“ tvorí energeticky, že má málo a chce viac.  

Paradoxne práve týmto uhlom pohľadu sama pre seba vytvára ten nedostatok, že má málo.  

Tejto ľudskej bytosti chýba  v živote pokora a vďačnosť za tie najmenšie veci, ktoré život 

ponúka a vtedy sa stáva, že tá duša a tá ľudská bytosť, ktorá je takto nastavená sa v tej podstate 

potom nevie priblížiť sama k sebe.  

Toto všetko ide z nevedomých rovín tej ľudskej bytosti a súvisí to s tým, čo ona vytvorila 

sama v sebe  v minulých životoch a nemá to tu a teraz vedomé, ale  je to  hlboko zapísané v 

jej podvedomí.  

Ale uvedomte si, že  je veľmi tenká hranica medzi vedomím a nevedomím.  

Z nevedomia vyťahuje veci ego.  A v tej egoistickej stránke ľudskej bytosti to potom všetko 

je, ale ona vôbec nerozmýšľa nad tým odkiaľ to prichádza.   

Je to pre ňu veľmi pohodlné a ona potom neprijíma svoju zodpovednosť za to, ako sa 

rozhoduje, ani za to, ako koná a ani za to, ako energeticky tvorí svojimi myšlienkami a vedome-

nevedome  potom prenáša svoju zodpovednosť na tých druhých.  

Ego nedovolí mnohým ľudským bytostiam pripustiť, že to prichádza z nevedomia a cez ego 

sa to prejavuje vo vedomí.  

Len veľmi malé percento ľudských bytostí  si túto súvislosť dokáže dnes uvedomiť.  


