
Práca s energiami - 1.časť 
 

Otázka: Ako nás energeticky ovplyvňuje partnerské spolužitie, keď chceme 

pracovať s energiami a pomáhať druhým ľudským bytostiam ako terapeuti, liečiť ich, 

čistiť, uzdravovať, čiže keď pracujeme energeticky? 

Odpoveď: Má  veľa dôsledkov to,  kto s kým a ako žije.  

Je pre vás – ľudské bytosti,  nesmierne dôležité práve to s kým žijete, čo si však vôbec 

neuvedomujete, lebo to zatiaľ nedokážete vnímať. 

Nevnímate práve  túto energetickú rovinu partnerstva a ani to, ako veľmi vás to 

spolužitie ovplyvňuje, avšak potom sa čudujete, prečo ste unavení, prečo sa vám niečo 

nedarí a podobne.  

Preto mnohé náboženstvá žijú ako keby v tom celibáte a oddelení od partnerstva,      

aj keď to nie je to najsprávnejšie, ale z určitého pohľadu to má význam v tom, že ten človek 

nie je zasiahnutý tou inou energickou štruktúrou toho iného človeka, nie je tam ten prienik 

a preto potom môžu na tej duchovnej ceste inak postupovať.   

Toto nie je proti partnerstvu ako takému, len vám to hovorím pre vaše uvedomenie, 

aby ste tým vzťahom porozumeli.  

Niektorí ľudia si to tak inak vyberú a ten svoj život potom zasvätia tomu 

konkrétnemu cieľu, alebo pomoci iným ľuďom a potom nemusia riešiť práve tie veci, ktoré 

riešia ľudia žijúci v partnerských  vzťahoch.  

Skutočnosť, že žijú sami, je ich obeta pre blaho tých mnohých ľudí, ktorým potom 

pomáhajú na ich ceste. Avšak  je tým ochudobnený ich život o ten manželský život a vzťah 

ako taký, ale inak by to, čo robia, nedokázali, lebo tá partnerská energetická rovina je 

nesmierne dôležitá v živote ľudí.  

Uvedomte si, že oni potom nemusia riešiť „to všetko“ čo sa týka partnera,  lebo 

v partnerstve sa „to  všetko“ dotýka aj energetickej stránky vás samých a veľmi vás to 

ovplyvňuje, aj keď si to vôbec neuvedomujete.  

O to viac, ten človek, ktorý je v nejakom partnerstve a pracuje v tej duchovne oblasti 

a robí nejaké terapie, tak ten človek potom musí o to viac vynaložiť úsilia, aby si tú svoju 

silu a tú energetickú rovinu ustál, chránil sa a navyšoval svoju energiu, aby mohol 

postupovať a keď to nerobí, tak padá dole, lebo ten partner ho energeticky stiahne dole.   
 



           Zrazu som sa ocitla pred vstupom do rozsiahleho a nádherného parku, v ktorom je veľa 

rôznych kvetov a sú tam najmä ruže všetkých farieb, rododendróny, hortenzie, floxy, pivonky, 

klinčeky, astry, azalky, levandule a veľmi pekné záhony pestrofarebných kvetov, ktorých názvy 

nepoznám,  nad ktorými lieta množstvo motýľov.  

           V parku rastú krásne, mohutné a  vysoké stromy s košatými korunami, v ktorých majú hniezda 

pestrofarebné  vtáky, ktoré nádherne spievajú. Po trávnatých plochách plných lúčnych kvetov ako sú 

nevädze, vlčie maky, púpavy, drobné sedmokrásky, materina dúška, ďatelinka, biele margarétky,  či 

nebovomodré nezábudky sa voľne prechádzajú  zlaté bažanty a farebné aj biele pávy.  

Na jednom vysokom strome je na konári zavesená prekrásna biela hojdačka, ktorá je  veľmi 

pekne a precízne vyrobená a ozdobená.  

Laná, ktoré hojdačku držia vyzerajú ako keby boli z čipky, ale napriek tomu sú veľmi pevné 

a celá hojdačka je lemovaná bielou čipkou z madeiry.  

Pri hojdačke stojí mladý, vysoký a veľmi pekný  muž v bielo-modrej livreji, ktorá je ušitá z 

nebovo modrej látky a biele volánikové čipky lemujú koniec rukávov a rovnako lemujú aj zapínanie 

kabáta a potom vychádzajú von a idú okolo celého goliera na jeho kabáte. Mladý muž má na hlave aj 

bielu parochňu, takže si myslím, že jeho oblečenie je z obdobia baroka. 

Dvere do toho parku sa mi samé otvorili, ako keby ma pozývali, aby som do neho vošla a ja 

som tam teda vstúpila a keď som vošla dovnútra, zmenilo sa mi oblečenie.  

Zrazu mám na sebe oblečené dlhé, biele šaty zdobené ružovými ružičkami, ktoré sú na nich 

vyšité. Podľa toho aké šaty mám teraz oblečené a aké šaty má na sebe aj muž, ktorý stojí  pri hojdačke, 

tak by som povedala, že je to 17-te storočie, kedy vrcholilo obdobie baroka. 

Keď som vošla do záhrady, tak priamo kráčam k hojdačke.  

Nič iné ma nezaujíma a ja viem, že sa chcem húpať od rána do večera.  

Niekde v sebe mám zapísané, že ten muž tam stojí kvôli mne a je pripravený ma húpať na tej 

hojdačke, tak dlho, ako ja sama budem chcieť.  

Ja som sa na hojdačku posadila a mladý muž ma začal húpať.  

Je to veľmi príjemné, doslova akoby sa so mnou točil celý svet.  

Je to také odľahčujúce, nemusím vôbec nič riešiť, len sa nechávam húpať a môžem sa pozerať 

na tie prekrásne ruže a kvety, ktoré sú všade okolo mňa a kochať sa ich krásnymi farbami 

a omamujúcou vôňou.  

Obloha je blankytne modrá, bez jediného obláčika a svieti slnko, ale tým, že tá hojdačka je 

zavesená na konári mohutného stromu, tak on zároveň vytvára tieň a je tam veľmi príjemne.  

Nie je tam priamy slnečný svit, ktorý je tak veľmi spaľujúci, ale takto cez listy a konáre stromu 

to vytvára veľmi príjemné teplo.  

Zatiaľ nevidím nič iné, čo by sa dialo a nikto iný okrem mňa v tom parku nie je.  



Som v ňom len ja a muž, ktorý ma kolíše na prekrásnej bielej hojdačke.  

Nechala som sa kolísať až kým slnko zapadlo a potom som tú hojdačku zastavila. 

Vystúpila som z nej a poďakovala som sa mužovi v bielo modrej livreji a odchádzam preč. 

Ako som odchádzala, tak som sa otočila a povedala som mu, že zajtra ráno, keď vyjde slnko 

tak prídem znovu, aby bol pripravený a čakal  tam na mňa.  

Muž sa mi  len poklonil, ale nič nepovedal. 

Ja odchádzam preč a viem, že nasledujúci deň ráno tam určite  bude stáť a bude na mňa čakať.  

Neodchádzam preč z parku, ale idem k malému domčeku pri jazierku.  

Vošla som do vnútra a na stole bolo pripravené jedlo. Neviem kto to jedlo pripravil, ale ja som 

sa najedla. Potom som spokojná a šťastná vstala od stola a išla som spať.  

Ráno, keď som sa zobudila a vstala,  zase bolo pripravené jedlo na stole.  

Tak som sa umyla, obliekla, najedla a vyšla von z domčeka.   

Veľmi sa teším, že sa idem húpať a vytvára to vo mne nesmierne veľkú radosť.  

Doslova vnímam, že sa ponáhľam, aby som tam bola čo najskôr. 

Keď prídem k hojdačke, muž v modro-bielej livreji tam už na mňa čaká.  

Každý deň ráno sa mi úctivo pokloní a počká, aby som sa bezpečne na hojdačku posadila a 

potom ma na nej rozhúpe  a kolíše ma celý deň až do večera.  

Nerozprávame sa spolu.  

Ani sa s ním nechcem rozprávať.  

Vôbec nemám v sebe potrebu s niekým komunikovať.  

Húpať sa, je vlastne všetko čo chcem.  

Došlo mi, že takto to ide deň za dňom.  

Je to zvláštne, pretože ako keby sa mi mihal pred očami čas a keď som tam začala chodiť  bola 

som mladá žena a teraz sa vnímam už ako starena a  stále dookola každý deň robím to isté.  

Až vnímam, že jedného dňa som sa ráno už nezobudila.  

Zároveň mám pocit, že ten muž vôbec nezostarol, on je stále rovnaký, ako bol v prvý deň 

nášho stretnutia, keď som do parku vstúpila ako mladá žena. 

Iba ja sama som zostarla, ale on sa vôbec nezmenil.  

Teraz mi prišlo ako myšlienka, že ten muž je ČAS.  

 

 

 

 

 

 


