
Práca s energiami - 2.časť 

Mám pocit, že som zase malé dievčatko, ktoré za ruku drží matka a vedie ma do tej záhrady.  

Ja v nej znovu vidím prekrásnu hojdačku a chcela by som sa ísť hojdať. 

Matka mi však povedala, že som ešte veľmi malá a že až keď narastiem a sama sa dokážem 

na tú hojdačku posadiť, tak sa na nej môžem húpať, ale ona ma nemôže na ňu vysadiť.  

Matka mi povedala, že musím počkať kým budem dostatočne veľká, aby som to dokázala 

urobiť sama a dovtedy sa mám hrať iným spôsobom, môžem naháňať motýle, alebo trhať kvety a 

uviť si z nich venček, alebo sa môžem len tak prechádzať po tej záhrade a keď sa mi nechce 

prechádzať, tak môžem sedieť pod stromami.  

Mne sa veľmi zapáčili ruže a tak som poprosila matku, aby sme išli k záhonu ruží.  

Matka mi povedala, že ruže sú síce krásne, ale majú ostré tŕne a keď sa pichnem, tak to veľmi 

bolí a potečie mi krv.  

Povedala som matke, že takú krásu som ešte nevidela, že tie ruže sú nie len krásne, ale že aj 

nádherne voňajú a ich vôňa je omamná a znovu som matku poprosila, aby sme išli k tým ružiam.  

Matka mi  láskavo povedala, že ona mi ukáže cestu k záhonu voňavých ruží , ale ona tam so 

mnou nepôjde. 

Keď som sa matky spýtala, prečo tam so mnou nepôjde, smutne mi povedala, že ju ruže veľa 

krát dopichali a ona už zažila v živote veľa bolestí a krvácali jej všetky prsty a preto, aj keď sú tie 

ruže prekrásne a nádherne voňajú, tak ona ich už nechce a jej stačia pre radosť aj iné kvety, ktoré 

nemajú tŕne.  

Povedala som matke,  že mňa skutočnosť, že tie ruže majú tŕne, nezastaví od toho,  aby som 

sa ich mohla dotýkať, pretože ich krása je určite väčšia ako tá bolesť, ktorú tie tŕne môžu spôsobiť.  

Matka mi s pochopením a láskou povedala, že keď som to ešte nevyskúšala, tak vôbec neviem 

akú nesmierne veľkú bolesť tie tŕne dokážu človeku spôsobiť. 

A v prípade, že sa tá rana potom zapáli, môže človek aj zomrieť. 

A povedala mi, že žiadna krása na svete nestojí za to, aby človek kvôli nej stratil svoj život.  

Potom mi matka ešte povedala, že zatiaľ tomu nerozumiem, lebo som takú skúsenosť zatiaľ 

neprežila a ona mi ani neželá, aby sa taká skúsenosť stala súčasťou môjho života.  

A  ja som sa matky spýtala, kedy mi tú cestu k ružiam ukáže a ona mi povedala, že keď budem 

dostatočne veľká na to, aby som sa mohla sama na tú hojdačku posadiť, tak vtedy budem dostatočne 

veľká aj na to, aby mi ukázala aj tú cestu k ružiam. 

Môžem sa potom sama slobodne rozhodnúť, čo si vyberiem, či pôjdem k tým ružiam, alebo 

sa rozhodnem ísť húpať, ale  to už bude moja osobná voľba.  



Matka mi ešte povedala, že kým narastiem, tak ma naučí všetko, čo ona sama vie o kvetoch, 

ktoré rastú voľne na lúke, nie v záhonoch a naučí ma z nich viť vence.   

Teraz vnímam, že to spolu robíme. Sedíme vedľa seba na zemi a matka mi ukazuje ako sa 

ukladá kvet ku kvetu a ako sa vijú vence. Po nejakom čase mi matka povedala, že už som dosť veľká 

na to, aby som sa rozhodla, ktorou cestou chcem kráčať a ísť ja sama. 

Ja som matke povedala, že som sa rozhodla, že si chcem ísť pozrieť tie ruže, lebo ich vôňa je 

nesmierne omamná a ja si to chcem ísť vyskúšať, aby som k nim mohla privoňať.  

Matka ma silno objala, pobozkala na čelo a zaželala mi veľa šťastia a ukázala mi na rázcestí 

cestu, ktorou sa dostanem k ružiam.  

Ja som sa celá rozradostená rozbehla po ceste k voňavým ružiam. Po niekoľkých metroch som 

zastala a otočila som sa a videla som ako matka stála na tom rázcestí a medzi ňou a mnou tá cesta už 

vôbec nebola voľná, ale okamžite zarástla hustým tŕnistým krovím z ruží, ktoré ma už nepustilo 

naspäť k mojej matke. Mohla som kráčať len dopredu. 

Keď som stála na mieste, tak sa nič nedialo, ale keď som urobila krok dopredu, tak to miesto 

kde som stála pred tým, okamžite tým tŕnistým krovím z ruží zarástlo.  

Zakričala som na svoju matku, prečo mi nepovedala, že sa nebudem môcť z tej cesty vrátiť 

späť a ona mi s plačom povedala, že nemohla, že na to musí prísť každý človek sám, pretože jej 

nebolo dovolené, aby mi to povedala, lebo to je moja skúsenosť.  

          Volala som na matku, že sa chcem vrátiť späť k nej, že už nechcem ísť k tým ružiam a ona mi 

povedala, že to nie je možné, keď som si tú cestu zvolila, je to moja voľba a potrebujem ňou prejsť.  

Tá moja voľba, je práve okamih, keď som sa rozhodla 

narodiť a túto cestu som si vybrala za moju cestu života. 

Matka na mňa zavolala, aby som išla pomaly, aby som nebežala bezhlavo, ale aby som 

uvažovala nad každým krokom, ktorý urobím, aby som si ho dobre zvážila. Tak som tam zostala 

bezmocne stáť a nekráčala som vpred, aby to miesto nezarástlo tými tŕnistými ružami.  

Rovnako  som sa však nevedela vrátiť k matke, lebo tá cesta naspäť,  už bola zarastená.  

A tak som zistila, že sa nedokážem pohnúť nikam. 

Je to energeticky veľmi vyčerpávajúce a náročné, pretože som neustále v strehu a tie ruže aj 

tak rastú a postupne vyplnia celý priestor až po mňa. Aj keď nekráčam a stojím na mieste, ale sa len 

nejakým spôsobom trošku pohnem, tak sa stane, že ma ten tŕň bodne.  

 Tŕň mi pôsobí bolesť a ako reakciu na tú bolesť,  ja vlastne ustúpim a urobím krok a  ten 

ružový tŕnistý ker sa zase rozrastie. Stále na mňa tlačí zo všetkých  strán a má veľmi ostré tŕne.   

Niektoré ruže majú tŕne mäkké a keď sa ich človek dotknete tak sa zlomia, ale tieto sú veľmi 

pevné a ostré hroty tŕňov sa vôbec nelámu a tak sa dokážu zapichnúť hlboko do kože človeka.  



Som z toho veľmi vyčerpaná a chce sa mi spať.  Zaspala som.  

Keď matka tú cestu prešla, nechápem ako sa z nej dostala späť.   

Nechápem prečo mi matka nevysvetlila, čo môžem urobiť, aby som sa vrátila naspať. 

Potrebujem veľmi veľa spať, aby som mala akú takú energiu a dokázala si ustáť pozíciu tam 

kde som, aby sa ten tŕnistý priestor už nezväčšoval, až po to rázcestie, kam sa túžim vrátiť späť. 

Najradšej by som stále spala, lebo na nič iné v podstate už nemám síl.  Zase som zaspala. 

Teraz keď som sa zobudila, tak som počula slová, že keď sa nepohnem a stále zostanem stáť 

tam kde som, tak začne tá cesta zarastať aj predo mnou a vlastne ma tie tŕne tých ružových ruží 

obklopia dookola.  
 

Niekto mi rázne povedal, ale neviem kto, že je zakázané stáť na jednom mieste. 

Naozaj na ceste predo mnou začali vyrastať zo zeme drobné ruže.  

Keď som sa pohla dopredu, ukázala sa malá cestička, kde som mohla klásť nohy, ale  tŕnisté 

ruže rástli aj z bokov, všade okolo mňa.  

Keď som kráčala, tak tie tŕne ruží, hoci som ich ani netrhala, ma aj tak poranili.  

Nepáči sa mi táto cesta, pre ktorú som sa rozhodla.  

Pomaly kráčam po tej ceste vpred, mám úplne roztrhané šaty a z rúk aj nôh mi tečú malé 

pramienky krvi, všade tam kde ma tie tŕne bodli.   

Ani nemám veľké zranenie, ale mám množstvo drobných malých rán, z ktorých mi tečie krv.  

Nie je to život ohrozujúce, ale je to veľmi bolestivé a nie je to príjemné.  

Som z toho vyčerpaná a veľmi, veľmi sa mi chce spať.  Zaspala som.  

Čím viac som sa blížila k záhonom rozkvitnutých ruží, tak ich vôňa bola silnejšia 

a omamnejšia. Vo mne sa však všetko zmenilo, lebo tá bolesť mi zobrala radosť a prestala som sa na 

tie ruže a ich vôňu tešiť.  

Vnímam to skôr ako vykúpenie, že keď sa dostanem k záhonom voňavých rozkvitnutých ruží, 

tak ma prestanú bodať tie malé ostré tŕne ruží, ktoré rastú všade okolo mňa.  

Tá cesta je veľmi vyčerpávajúca, hneď by som zaspala od únavy. Zaspala som.  

Nesmierne veľa námahy ma stojí po tej ceste kráčať a pritom mi vôbec nepriniesla radosť 

a šťastie ako som si myslela. Je veľmi ťažké kráčať po tejto ceste.  

Je to nesmierne energeticky namáhavé a vyčerpávajúce. Zaspala som.  

Keď som konečne došla k záhonu voňavých a rozkvitnutých ruží a sú naozaj prekrásne, som 

tak veľmi doráňaná  a tak veľa bolesti v sebe nesiem, že už nedokážem mať z nich žiadnu radosť.  

Tá bolesť mi tú radosť a krásu prekryla.  

Berie mi to veľmi veľa mojej vlastnej energie.  Zase som zaspala. 


