
Práca s energiami - 6.časť 

Otázka : Niekedy sa stane, že človek vykonáva terapeutickú prácu aj vtedy, keď  žije vo 

zväzku s partnerom, s ktorým však  nemá vytvorený ten harmonický partnerský vzťah vo 

vzájomnom rešpekte a rovnocennosti. Chcela by som sa spýtať, čo je potrebné urobiť v tomto 

prípade, aby človek mohol tú prácu robiť aj naďalej, keď v sebe cíti, že je to jeho poslanie?  

Odpoveď : Ak tento človek  nežije v rovnocennom partnerskom zväzku a chce vykonávať 

prácu terapeuta, je potrebné, aby sa naučil prestať prijímať energie svojho partnera a zároveň, aby 

plne prijímal tie energie, ktoré on sám tvorí a prestal ich odovzdávať svojmu partnerovi.  

Tým, že potom NEPRIJÍMA energie svojho partnera, prestane niesť 

ZODPOVEDNOSŤ za energie, ktoré tvorí ten partner.  

V tomto prípade je potrebné, aby sa táto ľudská bytosť naučila rozoznávať to, čo patrí 

jej a čo vytvorila ona sama  a čo patrí jej partnerovi, čiže to, čo energeticky vytvoril on.  

Podstatné  v tomto prípade je to, že táto ľudská bytosť prestala prijímať ZODPOVEDNOSŤ 

za energie, ktoré jej partner vytvára a tak ich prestala niesť v svojom energetickom poli a ponechala 

ich v plnej miere svojmu partnerovi a  tak sa potom mohla naučiť vysporiadať s energiami, ktoré tvorí 

ona sama. Samozrejme treba si uvedomiť, že všetko sa deje v čase, takže iným spôsobom táto ľudská 

bytosť pomáhala, alebo pracovala s ľuďmi v čase, kedy sa to učila a iným spôsobom s nimi pracuje, 

keď prijala samú seba bez podmienok.  

Je však potrebné a dôležité, aby nepreceňovala svoje možnosti a schopnosti a to znamená, aby 

netlačila na samú seba a postupne podľa svojich schopností pomáhala druhým ľuďom.   

Tým, že táto ľudská bytosť dokáže v svojom uvedomení  prijať ZODPOVEDNOSŤ za 

to ako ona sama tvorí energie, zostane potom v POKORE. 

Práve POKORA tejto ľudskej bytosti potom pomôže skrotiť pýchu chcenia mať viac 

ako by jej prináležalo, alebo ako by ona sama s tými energiami dokázala pracovať.  

Takže treba to vnímať aj v kontexte času a ako keby nepredbiehať to, čo ste ako ľudská bytosť 

schopný urobiť  a nepreceňovať svoje možnosti.  

Tu je veľmi dôležité pre tú ľudskú bytosť, aby zostala v POKORE. 

Toto je veľmi krehká hranica.  

Vstupuje do toho veľmi výrazným spôsobom energetická rovina pýchy a to najmä jej hlavy 

ako je povýšenosť, dôležitosť, výnimočnosť, neomylnosť a všemocnosť.  

Pretože vo chvíli, keď si ľudská bytosť začne myslieť, že je neomylná, začne preceňovať 

svoje schopnosti aj samú seba a to sa udeje automaticky bez vášho uvedomenia a tým sa 

samozrejme veľmi rýchlo energeticky vyčerpáva, takže tam potom stačí len veľmi málo, aby 

k nejakému ochoreniu toho terapeuta prišlo.  



Práve to ochorenie tú ľudskú bytosť- terapeuta potom zastaví a ona má zase možnosť sa 

slobodne rozhodnúť  a buď si to uvedomí a prijme za to ochorenie svoju ZODPOVEDNOSŤ 

a prestane tú prácu vykonávať, alebo je tou pýchou neomylnosti zaslepená natoľko, že to neuvidí 

a naďalej bude v tej terapeutickej práci pokračovať.  

V každom prípade to ako sa rozhodne, je ZODPOVEDNOSŤ toho terapeuta. 

Je tu ešte ďalšia energetická rovina, ktorá s tým súvisí  a ktorú  vám chcem dať do pozornosti. 

V súlade s Vesmírnym zákonom Poznania platí, že len to, čo máte prežité, ako svoju vlastnú 

skúsenosť, tak s tým potom môžete pomáhať liečiť a uzdravovať tých druhých.  

Pretože, ak sú to veci, ktoré má ten terapeut iba naučené a prečítané, z nejakých kníh či 

internetu a nie je to jeho vlastná prežitá skúsenosť, tak nedokáže tej druhej ľudskej bytosti tým 

procesom prejsť tak, aby jej pomohol tie energie rozpustiť, prepustiť a aby to celé uzdravil.  

Tu vám do toho procesu vstupuje ďalší Vesmírny zákon a to Zákon zachovania energie.  

Tento Vesmírny zákon vám hovorí, že nič z toho, čo ste prežili a žiadne energie, ktoré ste vy 

sami vytvorili, sa nikdy nestratia a môžete ich len vy sami,  ale nikto iný, s pomocou svojej vlastnej 

slobodnej vôle  transformovať na iné energie, ak sa pre to slobodne rozhodnete.  

Skúsenosťami toho terapeuta je nielen to, čo prežil v tom konkrétnom živote tu a teraz, 

ale aj všetko to, čo ako bytosť prežil v svojich minulých životoch v celej línií času svojho bytia.  

Avšak ten terapeutický účinok a osoh to má iba vtedy, ak on sám tými situáciami z tých 

minulých životoch vedome prešiel a  cez ich Prijatie, Súcit a Bezpodmienečné Odpustenie tie 

energie, ktoré on sám v tých životoch vytvoril,  transformoval opäť na LÁSKU. 

To znamená, že tie situácie nemusel ten terapeut  prežiť v živote tu a teraz, ale mal ich 

prežité v minulých životoch, ale tu a teraz s tými energiami dokázal vedome pracovať a tie 

energie cez LÁSKU a ODPUSTENIE dokázal transformovať na LÁSKU. 

V tomto prípade tento terapeut dokáže pomôcť tej  druhej ľudskej bytosti,  ktorá za ním 

prišla,  aby aj ona sama tie svoje energie transformovala prostredníctvom Prijatia, Súcitu 

a Bezpodmienečného Odpustenia  na energiu LÁSKY. 

Ak ten terapeut má tie vedomosti len naučené a prečítané, tá pomoc tej druhej ľudskej bytosti  

je veľmi krátkodobá, lebo je len povrchná a ona nedokáže preniknúť do tých hlbokých vnútorných 

rovín tej druhej ľudskej bytosti a ten terapeut nedokáže odhaliť tú pravú príčinu a podstatu tých 

situácií, ktoré sú súčasťou jej života tu a teraz.  

Keďže ani tá ľudská bytosť  sama nepozná tú podstatu a nevie tú prvotnú príčinu, prečo sa jej 

to deje a prečo sú tie situácie súčasťou jej života, tak ich nevylieči, ale s tým terapeutom potom rieši 

len tie dôsledky, ktoré sa v jej živote prejavia.  

Je to presne to isté, ako funguje moderná medicína v hmote. Aby sa podarilo nájsť príčiny 

ochorenia a problémov toho klienta v živote tu a teraz, je potrebné, aby sám terapeut bol v POKORE.  



To znamená, aby ten terapeut prestal hrať prvotnú manipuláciu strachu, čiže aby prestal súdiť, 

hodnotiť, porovnávať, kritizovať a odsudzovať, aby dokázal s LÁSKOU  prijímať nielen sám seba 

ale aj všetko to, s čím ten klient za ním prichádza a to  znamená, že jeho srdce je naplnené SÚCITOM. 

Ešte je tu ďalšia rovina, ktorá s týmto súvisí a ktorá je dôležitá pre vaše pochopenie. 

Je potrebné, aby ste sa naučili rozdiel medzi tým, keď pomenovávate pravdivo tú skutočnosť 

a tie situácie, ktoré ten klient v živote rieši,  ako keď ho kritizujete, hodnotíte a súdite.  

Je potrebné a dôležité pomenovať pravdivo situácie, s ktorými klient príde, ale to neznamená 

že by ste ho kritizovali, súdili alebo odsudzovali. Práve tento rozdiel je dôležité, aby ste si uvedomili.  

Ak máte vo svojom srdci SÚCIT, tak len pravdivo tie situácie pomenujete, ale toho 

klienta ste nehodnotili, nesúdili ani neodsudzovali. Vypovedať tú objektívnu pravdu je veľmi 

dôležité, lebo ten klient práve tú objektívnu pravdu nechce vidieť a sám pred sebou ju tají. 

Práve preto, že tú objektívnu pravdu nechce vidieť, nedokáže prijať ZODPOVEDNOSŤ 

za to, čo sa v jeho živote deje a práve preto upadol do pozície obete.  

Práve to pomenovanie objektívnej pravdy je PRVÝ KROK, ktorým toho klienta,  môže 

terapeut z tej pozície obete dostať von, aby sa zobudil, aby ju mohol vidieť a aby mohol za to, 

čo sa deje v jeho živote prijať svoju ZODPOVEDNOSŤ . 

Práv to PRIJATIE tej vlastnej ZODPOVEDNOSTI mu vráti jeho vnútornú silu, aby so 

SÚCITOM k sebe samému  mohol z tej pozície obete vystúpiť von a v POKORE PRIJAL  

všetko to, čo sa v jeho živote stalo a dokázal to ODPUSTIŤ sám sebe aj tým druhým.  

Toto je uzatvorený kruh a k tomu máte posolstvo „Pravda v láske a láska v pravde“. 

 

Otázka: Je pre prácu terapeuta potrebné, aby mal dar intuície a jasnovidectva ? 

Odpoveď : Dar intuície máte všetci a záleží  len na konkrétnej ľudskej bytosti, ako sa  

toho chopí a ako ten dar v sebe rozvíja  a ako si ho sama v sebe rozvinie. 

Je to aj o napojení na samého seba a na svoje srdce a to súvisí práve s intuíciou.  

Vy všetci máte mať prepojené srdce a hlavu, čiže srdce a pocity, máte mať prepojené 

vnímanie, pocity a emócie a to je úloha každej ľudskej bytosti, nie len terapeutov. 

Kto s tým chce pracovať, tak to potrebuje v sebe rozvinúť a je to preňho potrebné. 

To je všeobecné a platí to pre všetkých ľudí, ktorí chcú energeticky pracovať. 

Jasnovidectvo to je tiež intuícia, lebo vidíte vtedy, keď používate svoju intuíciu, keď 

máte rozvinuté tretie oko.  

Jedna vec je, že ľudská bytosť má nejaké dary, ale druhá vec je, ako sa s nimi naučí 

pracovať a čo s nimi urobí. Sú to tie predispozície, ktoré ako ľudská bytosť máte v sebe uložené 

a ktoré môžete využiť, ale ako ich kto využije,  je na vašom slobodnom rozhodnutí. 

V každom prípade pre to, aby ste tieto dary v sebe rozvinuli, je potrebné niečo urobiť. 


