
Strata dôvery znamená energeticky niečo iné, ako nedôvera – 3.časť 
 

V tejto situácii medzi dcérou a matkou je viacero energetických rovín, ktoré energeticky 

pôsobia súčasne.  

 

Prvá energetická rovina, ktorá to celé spúšťa je rovina STRACHU. 

Je to strach tej dcéry o svoje vlastné postavenie v spoločnosti, v rodine, strach o svoju prácu 

a o svoje dobré meno. Práve tento strach v nej vytvoril pocit ohrozenia a zobral je dôveru v seba 

samú. A túto dôveru nahradil strach obrovským množstvom pochybností, ktoré vytvorili práve tú 

priepasť nepochopenia a nedorozumenia, medzi ňou a jej matkou.  

Takže z dcérinho uhľa pohľadu  jej cieľ stojí na jednej strane priepasti a ona stojí na tej druhej 

strane priepasti, pričom si dcéra myslí, že túto priepasť vytvorila jej matka  a vôbec nedokáže prijať, 

ani vidieť, že túto priepasť nedorozumenia vytvoril jej vlastný strach, pretože jej zobral dôveru,  ktorú 

nahradil pochybnosťami.  

Avšak tá dcéra NEPRIJALA svoju zodpovednosť za to, že dovolila strachu, aby jej 

zobral  v dôveru v samú seba.  

Práve tým, že dcéra tú zodpovednosť neprijala, ocitla sa v pozícii obete. Zároveň však má 

dcéra v sebe veľmi veľkú pýchu nadradenosti a povýšenosti na to, čo ona sama v svojej práci tvorí, 

ale túto pýchu nevidí  a nedokáže ju vidieť, pretože táto pýcha sa u dcéry skryla za falošnú pokoru.  

Práve preto, že dcéra mala v sebe túto pýchu nadradenosti a povýšenosti,  veľmi ľahko v nej  

strach tie pochybnosti vytvoril, pretože dcéra má veľký strach, že ona príde o to čo má a čo dosiahla, 

čiže svoje dobré meno, postavenie v spoločnosti a postavenie v práci.   

Už som vám minule vysvetlil, že pýcha vždy vedome spolupracuje so strachom.  

A rovnako všetky hlavy pýchy vedome spolupracujú medzi sebou.  

A tak pre energetickú rovinu pýchy nebol žiadny problém, aby tú dcéru preklopil z pýchy 

nadradenosti a povýšenosti  do pozície a pýchy obete.  

Práve pýcha obete dokáže vytvoriť nesmierne veľké množstvo akýchkoľvek falošných 

ilúzií a presvedčení, ktoré potom ľudská bytosť prijme za pravdivé.  

Táto ľudská bytosť vôbec, ale vôbec nedokáže vidieť objektívnu realitu a vôbec 

nedokáže vidieť objektívnu pravdu !!! Je naozaj slepá.  

V tomto prípade túto bytosť ovládol strach a pýcha obete práve vďake tej falošnej 

pokore, čo je ale v skutočnosti pýcha nadradenosti a povýšenosti a ešte aj dôležitosti.  

Je to začarovaný kruh, v ktorom sa táto ľudská bytosť začne pohybovať, pretože tieto 

tri hlavy pýchy nadradenosť, povýšenosť a dôležitosť v nej zrodia pýchu neomylnosti. 

Takúto ľudskú bytosť, ktorá je ovládaná strachom a pýchou neomylnosti, nedokážete 

presvedčiť, že niečo je inak, ako si ona myslí, pretože ona žije v tej falošnej ilúzií, ktorú prijala 

za objektívnu pravdu.  

Tu môže nastať zmena len vtedy, keď táto ľudská bytosť  dokáže prezrieť a prijme 

zodpovednosť za ilúziu obrazu falošnej pokory, ktorú si sama o sebe vytvorila.  

Práve zodpovednosť jej potom pomôže rozpustiť pýchu neomylnosti, aby mohla z toho 

začarovaného kruhu vystúpiť von.  

Pokiaľ však táto ľudská bytosť nedokáže tento krok sama urobiť, akékoľvek spôsoby 

vysvetľovania alebo presviedčania o tom, že objektívna pravda je iná,  než tá, ktorú ona v tej 

falošnej ilúzií prijala za objektívnu pravdu,  sú úplne zbytočné, pretože všetky vysvetľovania 

a presviedčania práve tým neprijatím, ktoré táto ľudská bytosť v sebe samej vytvára, ju stále 



hlbšie a hlbšie ponárajú po pozície a pýchy obete a tak viacej a viacej prehlbujú to 

nepochopenie a nedorozumenie medzi tými ľudskými bytosťami.  

Práve tým, že tá ľudská bytosť to vôbec  neprijíma,  roztvárajú sa nožnice energii boja, ktorá 

podporuje a znásobuje energiu strachu, ktorý túto ľudskú bytosť samozrejme viacej a viacej zovrie 

do svojej moci. 

 

Druhá energetická rovina.  

Minule som vám vysvetlil, že všetky hlavy pýchy dokážu vedome medzi sebou spolupracovať 

a to nielen vo vzťahu k tej ľudskej bytosti, ktorá ich vytvorila, ale aj vo vzťahu k ostatným ľudským 

bytostiam, ktoré sú súčasťou jej života. Najmä energetická rovina pýchy obete dokáže vedome 

spolupracovať s ostatnými hlavami pýchy a energetickou rovinou strachu, aby do pozície obete strhla 

aj tie ostatné ľudské bytosti, ktoré sú súčasťou života tej prvej ľudskej bytosti.   

Energeticky je veľký rozdiel, keď ľudská bytosť vytvára okolo seba akékoľvek hranice zo 

strachu a keď tieto hranice tvorí so súcitom v srdci. 

Stanovenie si vlastných hraníc so SÚCITOM k sebe samých a k tej druhej ľudskej bytosti 

pomôže posilniť, v tej ľudskej bytosti,  ktorá tie hranice vytvára dôveru v samú seba.  

Tu je podstatná práve energia SÚCITU.  

V okamihu kedy SÚCIT zameníte za energiu ĽÚTOSTI,  či už ľutujete samých seba, 

alebo tú druhú ľudskú bytosť, ktorá nedokázala prijať vaše rozhodnutie, váš postoj, váš názor, 

alebo  nedokázala prijať to, čo ste urobili, vás  energia tejto ĽÚTOSTI preklopí do POZÍCIE 

OBETE.  Je to tak preto, že ĽÚTOSŤ je nedeliteľne, neoddeliteľne a nerozdeliteľne 

previazaná s POZÍCIOU a PÝCHOU OBETE.   

 

Teraz sa  ťa spýtam : Koho tá matka ( stará matka ) ľutovala ? 

Odpoveď : Samú seba. 

 

Otázka: Prečo matka ( stará matka) ľutovala samú seba ? 

Odpoveď : Pretože mala strach, že tá dcéra ju prestane mať rada, že ju opustí, že zostane 

sama, že už neuvidí svoje vnúčatá.  

 

Otázka : Čo myslíš, ktorý z tých strachov, ktoré si teraz vymenovala,  je ten najväčší ?  

Odpoveď : Je to strach, že ona už neuvidí svoje vnúčatá, že jej dcéra už nedovolí stretávať sa 

s milovanými vnúčatami.  

Práve tento strach, ktorý je však skrytý,  potom vytvorí v matke ( starej matke) bolesť, na 

základe ktorej začne bojovať a ani si neuvedomí, že prestala  byť v LÁSKE a energii SÚCITU  

a  práve preto sa ocitne v  pozícií obete a ani nevie ako k tomu prišlo.  

 

Tretia energetická rovina  

Táto energetická rovina súvisí s tým, že práve tento strach, že znovu príde o milované 

vnúčatá, že ich už neuvidí, je podstatou toho,  prečo si tá matka zapísala  sama v sebe tento 

nevedomý vzorec správania, ktorý  jej  zobral dôveru v seba samú.  

A týmto sa ten kruh strachu uzatvára.  

Všeobecne strach o milovanú bytosť a v tomto prípade o vnúčatá, kedy oni boli  v niektorom 

minulom živote tej matky,  jej milovanými deťmi, ktoré však zomreli,  sa zapísal do pamäte 



matkiných buniek a vytvoril  v nej tento nevedomý vzorec správania. Práve preto v súčasnosti tu 

a teraz je zo všetkých strachov, ktoré si mi vymenovala,  najväčší strach o vnúčatá.  

Práve  tento strach o vnúčatá okamžite zobral matke a starej matke dôveru v seba samú.  

Dôveru  v seba samú potom strach  nahradil  veľkým množstvom pochybností o sebe samej, 

či  konala správne, že sa vyjadrila verejne  a že verejne  upozornila na zdravotné  dôsledky, ktoré to 

môže mať pre deti nie len teraz, ale aj v budúcnosti.  

V tej chvíli sa v matke (starej matke) vytvorila energia ľútosti, že jej dcéra nedovolí byť 

s milovanými vnúčatami a okamžite sa ocitla v pozícii obete. Ľutovala  samú seba, nie svoju dcéru.  

V pozícii obete okamžite začne ľudská bytosť bojovať,  pretože sa tam vytvorí 

pocit krivdy. Energia boja znovu posilní strach u  obidvoch ľudských bytostí, čiže aj 

u matky a  aj  u dcéry .  

Tým sa opäť roztvoria nožnice toho strachu, ktorý zovrie do svojej moci aj tú 

druhú ľudskú bytosť, čiže tú matku ( starú matku ) a to rovnakou silou ako už dokázal 

zovrieť jej dcéru a tak do toho začarovaného kruhu strachu strhol aj  matku (starú 

matku), aby ju prinútil, aby  konala tak ako to chce tá prvá ľudská bytosť- čiže jej dcéra.  

A matka ( stará matka )  napokon  urobí to, čo chce jej dcéra, aby sa znovu nenaplnili  obavy 

a pochybnosti, ktoré v nej  spustil ten nevedomý vzorec  správania, ktorý si sama v sebe zapísala 

v minulom živote, v ktorom zomrela s pocitom strachu o život bytostí, ktoré sú tu a teraz jej 

milovanými vnúčatami.  

A v tomto prípade  si je potrebné uvedomiť, že tak ako energetická rovina pýchy obete 

dokáže strhávať do pozície obete aj tie druhé ľudské bytosti,  v tomto prípade rovnako konala 

aj energetická rovina strachu.  

Ten strach, ktorý ovláda dcéru, potom zovrie aj tú matku ( starú matku). 

 

Štvrtá energetická rovina  

. Táto energetická rovina nastúpi v okamihu, keď dcéra vo svojom strachu, nepochopení,  

pýche obete, ale aj  pýche neomylnosti, ktorá sa však skrýva za ilúziou falošnej  pokory,  odoprie 

svojej matke stretávať sa s vnúčatami. 

V tomto prípade sa vôbec nič „zlé“ vnúčatám nemusí stať, pretože  úplne stačí, že dcéra 

odoprela svojej matke stretávať sa s vnúčatami a v tomto okamihu sa spustí ďalší nevedomí vzorec 

správania, ktorý cez pocit viny v matke a staraj mate okamžite vytvorí nedôveru v seba samú.  

Nedôvera v človeku následne vytvorí sériu energeticky rovnocenných pocitov:  nie som 

dostatočne dobrá, zlyhala som, nie som toho hodná, nezaslúžim si.  

 Práve tento pocit viny potom  prinúti matku a starú matku , aby konala tak, ako tá 

dcéra chce, pretože tá matka  má v sebe pocit viny a hoci nič zlé neurobila, ona sa cíti byť vinná. 

 

Piata energetická rovina  

Uvedomte si, že v okamihu ako v sebe matka ( stará matka ) vytvorí pocit viny, za to čo 

urobila, dovolí strachu, ktorý ovláda jej dcéru, aby ju prostredníctvom tej dcéry manipuloval.  

Pretože  matka ( stará matka)  dovolila, aby ju začal manipulovať strach, ktorý však 

vytvorila iná ľudská bytosť, čiže jej dcéra,  nevie s tým nič urobiť, pretože ten strach 

nevytvorila ona sama. Tento strach potom zoberie matke ( starej matka) jej posvätné právo sa 

slobodne rozhodovať. 

Odvtedy začne matka ( stará matka) konať len tak, ako jej to dcéra a jej strach dovolia.  

A toto je dôsledok Vesmírneho zákona zachovania energie a Zákona slobodnej vôle.  


