
Práca s energiami - 3.časť 

Keď som sa zobudila, tak mi prišlo uvedomenie, že všetky tie bodnutia 

tŕňmi sú očakávania, nepochopenia, neporozumenia, odmietnutia a neprijatia od 

tých ľudí, ktorí sa vlastne rovnako ako ja sama, rozhodli po tejto ceste kráčať.  

Avšak ja som tých ľudí vôbec nevidela, pretože oni rovnako ako aj ja sama, si tie ružové 

tŕnisté kríky okolo seba vytvárali a tak sme sa nimi navzájom zraňovali, aj keď nechtiac.  

Nie, že by ma zraňovali tŕne tých druhých ľudí, ale najviac ma zranili tie moje vlastné tŕne. 

Čiže tú energiu som si brala svojim vlastným nepochopením a neporozumením, odmietnutím 

a neprijatím a vôbec ich nemuseli vytvárať tie druhé ľudské bytosti.  

Prišla som do svojho cieľa, k záhonu farebných ruží, ktoré omamne voňajú a sú krásne, ale ja 

som tak vyčerpaná a unavená, že už nedokážem mať z toho radosť a cítim sa veľmi staro.  

Mám v sebe potrebu len spať, lebo mi chýba energia. Zaspala som. 

Viem, že som si tú cestu vybrala ja sama, že som po nej chcela sama kráčať, ale nepriniesla 

mi spokojnosť a  niekde vo vnútri, hlboko v sebe sa hnevám, že som si túto cestu vybrala.  

Avšak hnevám sa nielen na seba, ale najmä na matku, že mi nepovedala, aká je to cesta. 

Toto mi zase zobralo moju silu a ten hnev vo mne, ma veľmi vyčerpáva a uspáva. Nemám 

v sebe žiadnu energiu a tak som zase zaspala. Keď som sa zobudila, uvedomila som si, že vôbec 

neviem ako by som to mohla zmeniť, ako by som svoju situáciu zmenila, je to veľmi namáhavé.  

Zrazu ku mne prišli slová:  Stačilo, aby si PRIJALA, že si sa tak ROZHODLA.  

Stačilo aby si prijala toto svoje rozhodnutie, že si sa rozhodla kráčať po tejto ceste. 

V okamihu ako si sa otočila a chcela vidieť svoju matku a vrátiť sa k nej naspäť, vytvorila 

si sama v sebe  to neprijatie. Energeticky tým tvojím neprijatím bol práve ten ružový krík 

s množstvom ostrých a silných tŕňov, ktoré cez to tvoje vlastné neprijatie ťa potom bodali 

a vytvárali v tebe tú veľkú bolesť. A každé tvoje neprijatie ti zobralo energiu a tvoju silu.  

Práve preto si potom mala tak málo energie sama pre seba.  

Energia neprijatia je ako tie tŕne, ktoré sú na ružiach.  

Energia neprijatia, rovnako ako tie tŕne vytvára množstvo drobných rán, 

ktoré sú veľmi bolestivé, ale zároveň  nijako vážne neohrozujú život človeka.  

Keďže som sa stále viac a viac prepadala a bola pohlcovaná energiou neprijatia, množstvo 

tých tŕňov sa znásobovalo. Tým, že mi to zobralo moju vlastnú energiu, nemala som silu sa tomu 

postaviť a riešiť to, aby som sa dokázala z toho vymaniť.  

A teraz vám dám otázku : Viete čo stačilo urobiť?  

Odpoveď : Prijať to. To je to, čo stačilo urobiť.   



V tom prípade mohli nastať dve veci.  

Zostali by tie ruže, ktoré okolo narástli, ale stratili by sa tŕne, ktoré sa na nich vytvorili.  

Druhá možnosť je, že tŕne by na tých ružiach zostali, ale vytvorili by sa medzi ružami také 

veľké rozostupy,  že by sa mohlo pomedzi tie ruže bezpečne kráčať.  

Aj v prvom a aj v druhom prípade, by ste dokázali tým ružovým poľom, ísť kamkoľvek a to 

znamená, aj sa vrátiť naspäť. Toto je v tom hmotnom svete prejav energií, keď sa na svet okolo seba 

a na život pozeráte ružovými okuliarmi, kedy nedokážete vidieť a rozoznávať objektívnu realitu 

života, ale prijímate všetky tie ilúzie a  a falošné predstavy a je jedno,  či ste si ich vytvorili vy sami, 

alebo vám ich predostrel ktokoľvek iný.  

Cez tie ružové okuliare tým, že nedokážete vnímať tú objektívnu realitu a pravdu, sami 

sebe potom spôsobujete nesmierne veľa bolestí vo forme mnohých a mnohých drobných rán 

a poranení, ktoré vás energeticky doslova vysávajú, berú vám vašu energiu a vy sami ste potom 

veľmi unavení a vyčerpaní.  

Nevidíte, že sa sami zbavujete svojej energie a dávate ju druhým ľudským bytostiam a 

nedokážete z tejto situácie vystúpiť von, ani ju prezrieť, čo vo vás prirodzene vytvára veľkú 

nespokojnosť v dôsledku, ktorej ten boj voči sebe samým aj tým druhým znásobíte.  

A tak sa dostávate do začarovaného kruhu nepochopení, neporozumení, odmietnutí, 

neprijatí a bojov, z ktorých nedokážete potom v tom konkrétnom živote vyjsť von.  

Toto je uzatvorený kruh. 
 

Nedokážete vôbec vnímať energetickú rovinu, ktorú sami tvoríte, pretože ste príliš 

pohltený v hmote konkrétneho života a nevidíte, že život má aj iný rozmer, ktorý vy nazývate 

duchovný.  Ten duchovný rozmer sa stáva vo vašom živote potom neuchopiteľný a nedokážete 

ani prijať, že niečo také vôbec existuje.  

Ak vytvárate a žijete vo svojom živote príliš veľa utrpenia, ktoré vytvoríte práve tým 

veľkým počtom drobných zranení, strácate nádej a v tom konkrétnom živote tá duchovná 

energetická rovina prestáva pre vás existovať. Za tým všetkým stojí vaše neprijatie.  

Toto je uzatvorený kruh. 
 

Ak dokážete situácie vo svojom živote prijať, tak napriek veľkému množstvu drobných 

zranení, sa dokážete vrátiť naspäť po tejto ceste a  rovnako sa dokážete aj vybrať akýmkoľvek 

iným smerom, pretože pomedzi tie ruže už dokážete kráčať, lebo nemajú tŕne a vtedy ich 

dokážete svojimi rukami roztvoriť.  PRIJATIE vám ponechá vašu NÁDEJ. 

Skutočnosť, že máte v sebe Nádej, znamená, že sa vám vráti aj vaša Viera a Dôvera 

v seba samých. Keď máte Nádej, Vieru a Dôveru vráti sa k vám LÁSKA, ktorá vám dáva 

energiu a vráti vám naspäť aj energiu, ktorú ste pred tým stratili.  



Práve táto LÁSKA vám úplne prirodzeným spôsobom potom pomôže vnímať tú 

energetickú rovinu a vy prijmete v energetickom spôsobe života aj tú duchovnú rovinu.  

A tak sa k nej dokážete potom vrátiť späť. Toto je uzatvorený kruh. 
 

Vrátite sa k tej duchovnej rovine práve vďaka PRIJATIU, lebo vtedy dokážete prijať 

samých seba aj s tým množstvom drobných  zranení, ktoré vám to neprijatie práve v tej rovine 

hmoty spôsobilo. Je to prijatie seba samých presne takých, aký ste v tej danej chvíli, aký ste 

v tom danom okamihu bez podmienok. 

Je to prijatie bez posudzovania, hodnotenia, súdenia a akéhokoľvek odsúdenia.   

Toto je uzatvorený kruh. 
 

Práve poznanie o PRIJATÍ vám potom pootvorí závoj, ktorým je zahalená energetická 

rovina toho, ako tvoríte, ako prúdia energie a ako sa navzájom preväzujú práve tie energie, 

ktoré tvoríte svojimi myšlienkami, slovami, rozhodnutia, skutkami, pocitmi a emóciami.  

Keď začnete vidieť túto energetickú rovinu, ona rozpustí tie ružové okuliare, cez ktoré 

sa pozeráte na tú rovinu hmoty. A vtedy začnete rozumieť všetkým väzbám a energetickým 

prepojeniam, ktoré v rámci vašich vzťahov vytvárate jeden k druhému,  ale aj sami k sebe.  

Toto je uzatvorený kruh. 

Opakovanie je matkou múdrosti, tak vám to poviem ešte raz. 

Takže do tohto bodu sa môžete dostať v ktoromkoľvek okamihu vášho života, ak dokážete 

bez podmienok prijať všetko to, čo ste dovtedy v rámci toho svojho života vy sami vytvorili, alebo 

prijali za vlastné, pretože ste to nemuseli vytvoriť vy sami, mohli to vytvoriť aj iné ľudské bytosti, 

ale stačí, že vy ste potom tie energie prijali za vlastné a niesli v svojom energetickom poli.  

Takže táto možnosť je vám daná vždy. V celom vašom živote je vám táto možnosť 

k dispozícii a závisí len na vás samých, ako sa rozhodnete.  
 

Nikdy nič netvoríte len vy sami, ale do procesu tvorenia vstupujú mnohé ľudské bytosti 

a preto je práve to PRIJATIE, BEZPODMIENEČNÉ PRIJATIE  tým základným kameňom 

toho, ako budujete svoju cestu, po ktorej v tom živote kráčate.  

PRIJATIE ako také,  je pre vás náročné preto, lebo v súčasnosti máte ako ľudské bytosti 

v sebe veľmi málo POKORY. Súvisí to so spôsobom organizovania celej vašej ľudskej 

spoločnosti a s tým, že ste vytvorili a samozrejme aj prijali hierarchiu moci,  ktorá priniesla do 

vášho každodenného života nerovnováhu, pýchu a nerovnocennosť. 

Toto je energetický dôsledok toho, že neviete prijímať bez podmienok. Neviete prijímať 

bez podmienok nielen veci, situácie, ale aj ľudí, ktorí do vášho života vstupujú.  

To, čo je pre vás podstatné, je to, že neviete bez podmienok prijímať samých seba.  

A toto je to, čo je podstatné pre vás samých. 


