
Práca s energiami - 5.časť 

Strach manipuluje ľudskými bytosťami práve tým, že pred nimi skryl podstatu slova 

ZODPOVEDNOSŤ a vymenil ju za slovo HRIECH.  

Toto je veľmi veľká manipulácia strachu, ktorá má nesmierne veľkú silu, lebo keď 

uveríte strachu a prijmete jeho falošnú predstavu a ilúziu o svojom hriechu a práve to, že ste 

hriešni, PRESTANETE PRIJÍMAŤ SVOJU VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ.  

Dôsledkom tejto manipulácie strachu, ste vy sami ako jednotlivci,                   

ale  aj celé ľudstvo neprijali, že ZODPOVEDNOSŤ je nedeliteľnou, 

neoddeliteľnou  a nerozdeliteľnou súčasťou SLOBODNEJ VOLE.  

Súčasťou tohto dôsledku je aj skutočnosť, že častokrát vôbec nevidíte, že sa nerozhodujete 

slobodne, ale prijímate za svoje vlastné slobodné rozhodnutie, rozhodnutie niekoho iného, kto 

vás práve v dôsledku toho, že nedokážete vnímať svoju vlastnú zodpovednosť v tých  širších 

súvislostiach, dokáže a môže práve tým svojím rozhodnutím manipulovať. 

Ak zároveň hráte hru strachu, ktorú môžeme nazvať „Prvotná manipulácia strachu“ a to 

znamená, že kritizujete, porovnávate, hodnotíte, posudzujete, odsudzujete a súdite nie len samých 

seba, ale aj tých druhých, je pre vás ťažké tieto manipulácie strachu vidieť a odhaliť.  

Aby ste začali vidieť tie energetické roviny, potrebujete každý sám za seba v prvom rade 

prestať hrať túto hru strachu, ktorú môžeme pomenovať „Prvotná manipulácia 

strachu“ a naučiť sa v prvom rade PRIJÍMAŤ SAMÝCH SEBA  BEZ PODMIENOK a to 

presne takých, aký v tej chvíli práve ste.  

Môže sa vám  zdať, že je to veľmi jednoduché, ale úprimne sa zamyslite a spýtajte sa 

sami seba, či naozaj prijímate SAMÝCH SEBA  BEZ PODMIENOK takých aký ste.  

Môžete si to vyskúšať, či to dokážete sami k sebe napríklad počas jedného dňa.  

Až keď to dokážete vo vzťahu k sebe samým, vzrastie váš SÚCIT natoľko, že sa to môžete 

začať učiť vo vzťahu k tým druhým ľudským bytostiam. Je veľkou ilúziou myslieť si, že dokážete 

prijímať tých druhých bez podmienok, keď to nedokážete urobiť vo vzťahu sebe samým.  

To čo chcete urobiť vo vzťahu k druhým ľudským bytostiam, musíte najprv dokázať 

urobiť vo vzťahu k sebe samým. Toto pravidlo platí a vyplýva ako dôsledok Vesmírneho 

zákona ako hore, tak dole, ako vo veľkom, tak v malom a ako vo vnútri, tak navonok. 

Práve s týmto súvisí tá skutočnosť, že sa dokážete oveľa ľahšie a rýchlejšie otvoriť 

duchovnému poznaniu a duchovnej ceste,  keď nie ste ovplyvňovaní ďalšími partnerskými vzťahmi 

a väzbami, pretože v tomto prípade máte čas a priestor vytvárať ten láskyplný vzťah k sebe samým 

a keďže do tohto procesu nezasahujú tie energetické väzby k iným ľudským bytostiam, tak sa vám to 

oveľa ľahšie podarí.  



Tým, že vytvoríte k sebe samým  ten láskyplný vzťah, vzrastie vo vás SÚCIT a tak v tej 

LÁSKE dokážete prijímať druhé ľudské bytosti bez podmienok a viete im pomáhať.   

Tým, že prijímate tie druhé ľudské bytosti bez podmienok presne také aké sú a prestali 

ste hrať hru strachu na súdenie, hodnotenie, porovnávanie, kritizovanie a odsudzovanie, viete 

im potom pomáhať.  

Toto je uzatvorený kruh. 

Ak žijete v partnerskom zväzku, tak tie partnerské interakcie, ktoré sa medzi vami vytvárajú, 

vám zoberú vašu energiu a to veľmi výrazným spôsobom.   

Ak nedokážete bez podmienok prijímať samých seba, tak nedokážete bez podmienok prijímať 

ani tých druhých, pretože vtedy veľmi dobre funguje prvotná manipulácia strachu a vy stále 

hodnotíte, porovnávate, kritizujete, posudzujete a súdite.  

Toto je vzorec správania, ktorý je uložený v nevedomých rovinách nielen v každej 

jednotlivej  ľudskej bytosti, ale je uložený aj v kolektívnom vedomí celého ľudstva, z ktorého si 

ho načítavate a preto vás vaše ego, rozum a energetická rovina pýchy, veľmi ľahko k tomuto 

spôsobu správania opätovne dotlačia. 

Toto porovnávanie, hodnotenie, kritizovanie, posudzovanie, odsudzovanie a súdenie 

úplne prirodzene vytvára ENERGIU NEPRIJATIA, ODPORU a BOJA. Práve ten boj vás 

energeticky veľmi vyčerpáva a zoberie vám vašu energiu a tak už na nič  iné potom nemáte silu.  

Toto je uzatvorený kruh.  
 

Teraz keď som vám tieto súvislosti ozrejmil,  je potrebné, aby ste si uvedomili, že je veľkou 

ilúziou ľudských bytostí, ktoré chcú robiť akúkoľvek terapeutickú prácu, aby ju dlhodobo 

praktizovali a robili, ak nemajú usporiadané vzťahy v svojej rodine a svoj partnerský vzťah.  

Tieto ľudské bytosti potom nemajú v sebe silu, aby mohli pomáhať iným ľudským bytostiam 

a ako sa hovorí, „idú na doraz“. Preto sa potom častokrát stane, že sa príliš rýchlo vyčerpajú a sú 

príliš unavení.  

Ak toto upozornenie dokážu rešpektovať a ukončia túto prácu, je to v poriadku, ale ak nie, tak 

potom oni sami častokrát ochorejú.  

Tu však častokrát vznikne dezinformácia a mylná predstava, že si terapeut natiahne chorobu 

klienta, ktorému pomáhal, ale nie je to tak !  

Pravda je taká, že si to ochorenie ten terapeut spôsobil sám, pretože nerešpektoval 

upozornenia, ktoré mu prichádzali a on vyčerpal svoju vlastnú energiu. 

Inými slovami to znamená, že „išiel na doraz“. 

Ako terapeut išla tá ľudská bytosť nad rámec svojich síl a možností a práve toto je ten 

energetický predpoklad k tomu, že potom  ten terapeut sám ochorel.  

Tu si treba uvedomiť, že je to len jeho ZODPOVEDNOSŤ a nikoho iného, len jeho. 



Tieto súvislosti a túto skutočnosť samozrejme častokrát, práve ten, kto túto prácu 

vykonáva a robí prácu terapeuta, nevidí a potom tú ZODPOVEDNOSŤ za to ochorenie 

prenáša na svojich  klientov.   

Avšak práve tým, že neprijal svoju vlastnú ZODPOVEDNOSŤ za vznik svojho 

ochorenia, zase zobral  silu sám sebe, aby cez to pochopenie a svoju vlastnú POKORU a 

PRIJATIE  mohol to ochorenie zvládnuť a sám seba vyliečiť.   

Toto je uzatvorený kruh.  
 

Uvedomte si, čo sa v tomto prípade energeticky udialo.  

Neprijatím ZODPOVEDNOSTI sa ten terapeut preklopil do energetickej roviny pýchy 

obete a práve táto pýcha obete ho potom zaslepila a on tú vlastnú ZODPOVEDNOSŤ hodil na 

tých svojich klientov.  

Práve preto, že tú vlastnú  ZODPOVEDNOSŤ neprijal, nemal potom SÁM v SEBE silu, 

aby dokázal SÁM SEBE pomôcť a mohol SÁM SEBA uzdraviť.  

Toto je rovnako uzatvorený kruh z toho opačného uhla pohľadu.  
 

Takže s týmto všetkým práca terapeutov súvisí.  

Práve preto častokrát  v histórií môžete vidieť, že mnohí liečitelia, alebo tí osvietení ľudia, 

ktorí prinášali ľudstvu poznanie a múdrosť žili sami a nemali rodinné a partnerské vzťahy.  

Tým, že potom pomáhali tým druhým ľuďom, potrebovali svoju energiu, aby sa o ňu už 

nedelili so svojimi blízkymi a tak mali aj dostatok energie, ktorú potom dávali sami sebe.  

Ešte by som chcel zdôrazniť jednu skutočnosť, aj keď som ju už povedal, ale chcel by som ju 

opätovne dať viacej do vašej pozornosti, pretože je dôležité, aby mal ten terapeut, alebo liečiteľ, alebo 

akokoľvek ho nazvete, veľmi láskyplný vzťah k sebe samému.  

A viete, že všetko so všetkým súvisí a všetko je so všetkým previazané a platí Vesmírny 

zákon ako hore, tak dole, ako vo veľkom, tak v malom a ako vo vnútri, tak navonok, tak potom 

táto ľudská bytosť, ktorá má láskyplný vzťah k sebe samej, má láskyplný vzťah aj 

k Stvoriteľovi, k Matke Zemi, k všetkému živému a ku každej ľudskej bytosti. 

Ak sa v živote stretnú dve takéto láskyplné bytosti a oni v tej vzájomnej Láske, plnosti, 

dôvere, rešpekte a rovnocennosti vytvoria ten harmonický partnerský vzťah, obaja svojim 

príkladom potom môžu pomáhať, liečiť a uzdravovať tie druhé ľudské bytosti.  

Čiže nie vždy a nie za každých okolností musí byť ten terapeut sám.  

Môže liečiť a pomáhať druhým, ak má vytvorený ten láskyplný vzťah k sebe samému a 

zároveň má láskyplný vzťah aj so svojím partnerom.  

A je to tak preto, že v tomto prípade obidvaja dokážu prijímať bez podmienok a ani jeden 

z nich tú energiu boja, neprijatia, neporozumenia, nepochopenia a odmietnutia nevytvára.  


