
Strata dôvery znamená energeticky niečo iné, ako nedôvera – 4.časť 
 

Šiesta energetická rovina  

Táto manipulácia strachom je možná preto, lebo vo svojom strachu matka ( stará matka) 

nedokáže prijať rozhodnutie svojej dcéry, že by jej nedovolila, aby mohla byť s milovanými 

vnúčatami, aby ich mohla vidieť.  

Energia tohto neprijatia vytvorí dve veci :  

1. Preklopí matku ( starú matku) do pozície obete.  

2. Energia a pýcha obete potom   prinúti matku ( starú matku),  aby zodpovednosť za toto 

rozhodnutie svoje dcéry  prijala a niesla ona sama.  

Práve preto, že matka ( stará matka) nesie zodpovednosť za rozhodnutie svojej dcéry, v 

svojom energetickom poli,  je táto manipulácia strachom, ktorý pôvodne vytvorila práve jej 

dcéra,  potom možná.  

A to, čo je pre vás podstatné, je skutočnosť, aby ste si uvedomili, že  všetky tieto 

energetické roviny pôsobia súčasne !!!  

 

Otázka: Kedy je možné, aby sme toto pôsobenie a manipuláciu strachu mohli vidieť, 

vnímať a zastaviť ? 

Odpoveď : Keď je ľudská bytosť v POKORE a má vo svojom srdci SÚCIT.  

Ľudská bytosť potrebuje so súcitom v srdci prijať, že za tým všetkým je práve strach. 

Avšak,  ak to nedokáže urobiť a nedokáže to prijať, tak potom začne bojovať.  

Týmto bojom sa ten začarovaný kruh strachu stále energeticky podporuje.  
 

Otázka: Čo je potrebné urobiť, aby sme to zastavili ?  

Odpoveď : Prestať bojovať.  

Prijať to s pokorou také, aké to je.  

Prijať to s pokorou tak, ako to je. 

A to je uzatvorený kruh.  
 

Je potrebné, aby si matka ( stará matka ) dokázala uvedomiť, že tento nevedomý vzorec 

správania má spojený so strachom o svoje  milované vnúčatá. A vždy, keď sa v nej tento strach ozval, 

tak sa v nej  tento nevedomý vzorec správania spustil.  

Prostredníctvom svojej dcéry tá matka ( stará matka ) dostala tu a teraz možnosť pochopiť 

tieto vzorce nevedomé vzorce správania a prepísať ich  v sebe samej.   

 A je úplne v poriadku, keď sa napokon  matka ( stará matka ) rozhodne a to z akéhokoľvek 

dôvodu, že svoj verejný článok stiahne, pretože dostane ďalšiu príležitosť a to až dovtedy, kým to 

celé pochopí a tie nevedomé vzorce spávania sama v sebe prepíše. 
 

Otázka : A tieto pocity bude musieť tá matka ( stará matka ) prežívať znova a znova? 

Odpoveď : To čo bude ona prežívať je len a len jej zodpovednosť a závisí to od toho aké 

energie ona sama vytvorí a či dovolí strachu, aby ju znovu manipuloval.  

 

Ďalšia energetická rovina, ktorá nepriamo do tohto procesu zasahuje a vstupuje, súvisí 

s energiou pripútanosti, ktorú si tá matka ( stará matka)  vo vzťahu ku svojim vnúčatám vytvorila. 

Duše, ktoré sa narodili ako vnúčatá starej matky, sa v živote tu a teraz rozhodli narodiť nie 

ako jej deti,  ale sa narodili ako deti jej dcéry a preto zodpovednosť za zdravie a vývoj tých vnúčat 

nesú ich rodičia a nie stará matka.  



Takže tá  matka ( stará matka ) potrebuje práve túto zodpovednosť vrátiť späť svojej dcére 

ako matke milovaných vnúčat a rovnako aj ich otcovi, pretože to nie je jej zodpovednosť.  

Je to práve energia pripútanosti, ktorú si matka ( stará matka)  k vnúčatám vytvorila a ktorá 

jej v tom bráni. A práve táto energia pripútanosti a skutočnosť, že nesie zodpovednosť za zdravie 

a vývoj svojich vnúčat na svojich pleciach umožňuje strachu, ktorý ovláda jej dcéru,  tú matku ( starú 

matku ) prostredníctvom a skrz jej dcéru manipuloval. 

Je potrebné, aby matka ( stará matka) VEDOME  túto ZODPOVEDNOSŤ  

vrátila svojej dcére a jej manželovi, pretože pokiaľ to nedokáže to urobiť, nedokáže sa 

postaviť sama za seba a ani  nedokáže sama sebe dôverovať.  

A ten strach potom matke (starej matke)  vždy dôveru zoberie a vytvorí v nej 

pochybnosti o sebe samej, pretože tá energia ZODPOVEDNOSTI  nie je tej matky ( 

starej matky ), ale práve  ona to celé drží.  

Ak by  aj  dcéra svoje vyhrážky voči matke splnila a keby sa napríklad rozhodla spolu 

s manželom a deťmi odsťahovať preč  a žiť v inej krajine,  je to ich spoločná skúsenosť a majú právo 

sa takýmto spôsobom rozhodnúť. A je to úplne v poriadku aj pre tie vnúčatá, pretože ich si vybrali za 

svojich rodičov.  A je potrebné aby ste si uvedomili, že je  to ich zodpovednosť za všetky tie 

skúsenosti, ktoré by im toto rozhodnutie prinieslo.  

Potrebujete si uvedomiť, že nič nie je dopredu dané a potrebujete sa to naučiť prijímať, pretože 

všetky skúsenosti, ktoré vo svojom živote prežívate,  aj tú cestu životom, si tvoríte tým, ako sa 

rozhodujete. A ich rozhodnutie je rovnako posvätné, ako rozhodnutie tej matky ( starej matky).  
 

Otázka: Ako sa vytvoril strach na Matke Zemi ? 

Odpoveď :  Strach sa vytvoril ako dôsledok, chamtivosti, že niektorá ľudská bytosť chcela  mať viac 

ako tie druhé ľudské bytosti a potom prišiel strach, že „o to niečo“, čo získal len sám pre seba príde, 

že mu to niektorá iná ľudská bytosť môže zobrať, prisvojiť si sama pre seba, či ukradnúť.  

Z tej chamtivosti  vzniká strach a zo strachu vzniká chamtivosť a to je pýcha.  
 

Otázka : A čo bolo prvé strach alebo pýcha.  

Odpoveď : Je to rovnaká otázka,  ako keď sa spýtaš, či bolo skôr vajce alebo sliepka.  

V energetickej rovine platí, že z prvého vyplýva to druhé a z druhého vyplýva to prvé a 

všetko je v kruhu, kde nie je začiatok ani koniec.  

Keď bola na Matke Zemi harmónia, Láska,  Súcit a Jednota tak, tam nebola chamtivosť.  

Takže tú chamtivosť a to „mať viac“ vytvára,  práve to ĽUDSKÉ CHCENIE  a zároveň 

sa tým v človeku vytvára ODDELENOSŤ. A s tou ODDELENOSŤOU sa stratila jednota 

a spolupatričnosť a vytvoril sa strach „o to niečo“ čo si v tej chamtivosti človek uchmatol len 

sám pre seba. Strach v spolupráci s pýchou potom začal vytvárať mnohé a mnohé manipulácie 

a spoločne začali ľudské bytosti manipulovať, aby ich moholi ovládať.   

V súčasnosti je strach energetická entita, ktorá sa živý bolesťou ľudských bytostí.  

Bolesť vytvárate vtedy, keď bojujete.  

Ja – Stvoriteľ/Boh som Láska. Súcit je ochranný obal pred pýchou.  

Zapamätajte si, že hnev vám vždy zoberie a doslova spáli všetok súcit.  

Keď nemáte obal z energie súcitu,  tak vás pýcha doslova zomelie.  

Každé neprijatie je pýcha.  

V okamihu, keď niečo - čokoľvek neprijímate ste v pýche.  

A vedzte, že  všetko môžete prijať, pretože všetko sú príležitosti. 


