
Práca s energiami - 4.časť 

Vzťahy, ktoré sa medzi  ľudskými bytosťami vytvárajú, vás stoja veľmi veľa vašej vlastnej 

energie, pretože je to o tom, aby ste ich dokázali ustáť.  

To, čo vám najviac zoberie vašu vlastnú energiu je skutočnosť, že cez to neprijatie 

nemáte vytvorený láskyplný vzťah k sebe samým.  

Práve tým, že nedokážete riešiť a vysporiadať vzťahy s tými druhými ľudskými 

bytosťami, neviete vyriešiť potom ani vzťah k sebe samým.  

A práve táto skutočnosť je to, čo vám potom zoberie najviac energie, ktorú spotrebujete, 

pretože potom konáte takým spôsobom, že konáte sami proti sebe, len preto, aby ste vyhoveli 

tým druhým ľudským bytostiam.   

Takéto vaše správanie  je pre vás samých energeticky najviac zaťažujúce a vyčerpávajúce 

a spotrebujete na to najviac svojej vlastnej energie, aby ste vôbec dokázali v tej hmote fungovať.  

Preto vám už potom nezostáva energia k tomu, aby ste dokázali vnímať a fungovať v tých 

iných energetických rovinách a teda ani v tej duchovnej rovine.  

Ak si dokážete vysporiadať vzťah v prvom rade k sebe samým, čiže ak dokážete sami 

seba prijímať presne takých, aký v tom konkrétnom okamihu ste, dokážete po čase vysporiadať 

aj vzťahy k tým druhým ľudským bytostiam.  

Stane sa tak preto, že prestávate bojovať.  

Prestávate bojovať sami so sebou a to znamená, že nachádzate hlboké zmierenie so sebou 

samým a potom ako dôsledok tohto zmierenia prestávate bojovať aj s tými druhými.  

Tým sa zlepšia  a zjednodušia vaše vzťahy a zostane vám potom vaša vnútorná energia, ktorú 

potrebujete k tomu, aby ste mohli rozvíjať tú duchovú energetickú rovinu vo vás samých. 

Je to tak preto, lebo v prvom rade ako ľudská bytosť ste tu na Matke Zemi v hmote.  

       Tu na Matke Zemi ste najprv hmotnou bytosťou a tak pokiaľ bojujete a to s kýmkoľvek, 

či už bojujete sami so sebou, alebo s tými druhými, všetku vašu energiu spotrebuje táto rovina 

hmoty, práve v tom boji.  

Nezostane vám potom žiadna energia k tomu, aby ste mohli rozvíjať tú duchovnú rovinu.  

Je to tak preto, že v tej rovine hmoty často krát vytvárate v priebehu dňa nesmierne veľké 

množstvo neprijatí, ktoré si častokrát  vedome ani neuvedomíte a deje sa tak cez vaše nevedomé 

roviny a prijaté vzorce správania, ktoré používa váš rozum a ego.  

Toto je dôvod toho, prečo v celej línií času ľudské bytosti, ktoré rozvíjali tú duchovnú rovinu 

vo veľkej miere nežili v partnerských vzťahoch, pretože tak sa vyhli práve týmto neprijatiam v tom 

každodennom živote a bytí a tak im potom stačilo, aby prijímali len sami seba.   

A to je tiež náročné.   



Avšak ľahšie dokážete prijímať seba samých, ak nie je potrebné riešiť množstvo situácií,  vecí 

a vzťahov, v ktorých potrebujete prijímať tých druhých.  

Zase sa vrátim k tomu,  že ak dokážete bez podmienok prijímať samých seba, pootvorí sa vám 

ten závoj, ktorým je tá duchovná energetická rovina zahalená. 
 

Preto je jednoduchšie pre tie ľudské bytosti,  ktoré v tých partnerských vzťahoch nie sú 

pohltené, aby cez to BEZPODMIENEČNÉ PRIJATIE SEBA SAMÝCH mohli začať vidieť tú 

duchovnú rovinu a tak vnímali tie energie, väzby a prepojenia, ktoré energeticky vytvárajú tie 

druhé ľudské bytosti. 

BEZPODMIENEČNÉ PRIJATIE vytvorí v ľudskej bytosti ZMIERENIE.  

ZMIERENÁ ľudská bytosť PRESTALA BOJOVAŤ.   

Práve vtedy, keď je ľudská bytosť ZMIERENÁ sama so sebou, nedáva a nevyčerpáva 

svoju energiu na ten boj, ktorý v tej hmote to neprijatie vytvára a tak má dostatok vlastnej 

energie, aby mohla začať s touto duchovnou rovinou komunikovať a pracovať.  
 

Cesta, ktorá viedla k prekrásnej bielej hojdačke,  ktorá bola lemovaná čipkou z madeiry, kde 

sa ľudská bytosť celý deň mohla kolísať a sledovať všetku tú krásu pred sebou, rozkvitnuté kvety v 

záhonoch, mohutné a košaté stromy, blankytnú oblohu, žiarivé slnko, kvety na lúkach, poletujúce 

motýle, pasúce sa pávy, vtáky letiace vysoko nad stromami a ona sama voľne dýchala vzduch 

a omamnú vôňu rozkvitnutých kvetov a ruží,  dokázala sama všetko vidieť a vnímať  v tom pokoji 

a mieri, ktorý v nej samotnej bol a tak videla realitu a krásu toho života a ona svojím životom len 

voľne plynula. Nič jej nebránilo v tom, aby všetko čo sa dialo, videla tak, ako sa to udialo a vytvorilo.  
 

Tá druhá cesta, keď tá ľudská bytosť vytvorila  v sebe samej NEPRIJATIE, práve cez to 

množstvo drobných zranení, potom vôbec nedokázala vnímať všetku tú krásu okolo seba košaté 

stromy, blankytnú oblohu, žiarivé slnko, kvety na lúkach, poletujúce motýle a pasúce sa pávy, ani 

nedokázala vidieť krásu rozkvitnutých kvetov a ruží a ani necítila ich omamnú vôňu a keď sa k nim 

nakoniec dostala, nemala v sebe už žiadnu silu, aby sa z nich tešila a mohla prežívať a mať v svojom 

živote radosť.  

Bola tak veľmi pohltená svojou bolesťou z množstva tých drobných zranení tŕňmi ruží, ktoré 

jej zobrali všetku jej vnútornú energiu a silu, pretože stále bojovala a tak na nič iné okrem tej hmoty 

a toho boja v svojom živote už nemala silu.  

Samozrejme tie tŕne a bodnutia sú všetky tie nepochopenia, neporozumenia, neprijatia, 

odmietnutia a boje, ktoré v živote vytvorila vo vzťahu k druhým ľudským bytostiam, s ktorými 

žila a ktoré vytvorila aj vo vzťahu k sebe samej. 



Takže nie sú to len nejaké fiktívne zranenia, ale je to práve to nesmierne veľké množstvo 

drobných zranení, bodnutí a škrabancov od tých tŕňov, ktoré v tom bežnom každodennom 

živote pri tom spolužití nastanú, keď nevieme a nedokážeme prijímať bez podmienok.  

Vrátim sa ešte k tomu NEPRIJATIU, aby ste mohli lepšie pochopiť tú energetickú 

previazanosť, ktorá sa tam vytvára, pretože to súvisí a je veľmi úzko prepojené a previazané 

práve na tú skutočnosť, že nedokážete vidieť, vnímať a rovnako prijímať svoju vlastnú 

ZODPOVEDNOSŤ v tých širších súvislostiach.  

Práve preto,  že ZODPOVEDNOSŤ v tých  ŠIRŠÍCH SÚVISTOSTIACH neprijímate, 

potom nekonáte a ani nedokážete konať a rozhodovať sa zo svojho srdca, čiže z energetickej 

roviny LÁSKY, s LÁSKOU a pre LÁSKU, ale konáte z energetickej roviny PÝCHY . 

A konáte buď z prejavenej pýchy, čiže z pýchy nadradenosti, nadutosti, povýšenosti 

a vlastnej dôležitosti, alebo konáte v tej skrytej pýche  a to z pozície obete.  

 

V línií času života na Matke Zemi, toto STRACH dosiahol tým spôsobom, že vám skryl 

podstatu slova ZODPOVEDNOSŤ za vymenil ju za slovo HRIECH.  

Tým, že ste prijali jeho hru a manipuláciu o takzvanom prvotnom hriechu, ktorá vo vás 

vytvorila predsudok, že ste hriešni už len tým, ako ste boli zrodení a že ste sa narodili , prestali 

ste prijímať práve túto ZODPOVEDNOSŤ v tých  ŠIRŠÍCH SÚVISTOSTIACH. 

Práve tento predsudok, že ste sa narodili z hriechu a že ste hriešni, vám zobralo poznanie 

o ZODPOVEDNOSTI v tých  ŠIRŠÍCH SÚVISTOSTIACH.  

Toto je uzatvorený kruh.  

 

Ak pochopíte a prijmete, že hriech ako taký neexistuje, že žiadny hriech nikdy 

neexistoval a ani nikdy existovať nebude, dovolíte sami sebe,  aby ste začali túto 

ZODPOVEDNOSŤ v tých  ŠIRŠÍCH SÚVISTOSTIACH vidieť a keď ju uvidíte, môžete ju 

potom aj prijať.  

Práve tým, že prijmete túto ZODPOVEDNOSŤ v tých  ŠIRŠÍCH SÚVISTOSTIACH 

vráti sa k vám späť POKORA.  

Ak sa stane POKORA opäť vašou súčasťou, tak dokážete prijímať so SÚCITOM v 

SRDCI samých seba a aj  druhé ľudské bytosti BEZ PODMIENOK.  

Potom dokážete prijímať aj všetky situácie, ktoré do vášho života vstupujú a necháte ich 

voľne plynúť a práve tým, že prestane s nimi bojovať, ponecháte si svoju vlastnú energiu a 

prestane ju odovzdávať tomuto boju.  

A vtedy dokážete vidieť a vnímať ako tie energetické väzby vytvárate a ako sa energie 

v nich navzájom prepletajú a preväzujú.  

Toto je uzatvorený kruh.   


