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DÔVERA, ÚCTA, POKORA, SÚCIT - 3.časť 

Na každej úrovni vášho bytia, na každej úrovni vášho poznania, na každej úrovni 

vášho vedomia, si našiel strach spôsob a cesty prostredníctvom, ktorých vás môže opäť  

získať do svojej moci. 

A práve preto je nesmierne dôležité, aby ste ponechali svoje srdce otvorené 

Láske, aby do neho mohol vstupovať SÚCIT, pretože SÚCIT vám ako svoj dar prináša 

schopnosť ODPÚŠŤAŤ. Ak zavriete srdce pred Láskou a nemôže do neho vstupovať 

SÚCIT, stácate schopnosť ODPÚŠŤAŤ sami sebe a keď nedokážete odpúšťať sami 

sebe, nedokážete odpúšťať druhým ľudským bytostiam okolo  vás. 

A práve preto, že neviete dať Odpustenie sami sebe,  je tak nesmierne veľa 

bolesti v ľudskej spoločnosti, pretože si  túto neschopnosť odpúšťať navzájom jeden 

druhému zrkadlíte. 

A práve tieto hlavy pýchy vám skryjú podstatu tohto Odpustenia a to je to,                   

že v prvom rade potrebujete  Odpustiť sami sebe.  

   A preto stále prenášate to, že potrebujete Odpustiť sami sebe navonok a snažíte sa Odpúšťať 

len tým druhým ľudským bytostiam a nevstupujete do svojho vnútra, kde by ste museli dávať 

Odpustenie sami sebe a pozerať sa na svoju vlastnú bolesť,  ktorú vám tieto hlavy pýchy 

spôsobili, lebo keď Vy ste výnimočný,  tak  predsa nepotrebujete dať Odpustenie sami sebe.  

A je to tak práve preto, že  ste stratili  z vášho srdca POKORU. 

A Pokora nemôže byť súčasťou vašej bytosti, ak nemáte v svojom srdci SÚCIT.  

A nemáte v srdci Súcit preto, lebo ste ho zatvorili pred LÁSKOU.  

A svoje srdce dokážete otvoriť, aby mohla do neho Láska vstupovať len vtedy, 

keď dokážete prijať ZODPOVEDNOSŤ za váš Život, za všetko čo sa v ňom deje, teda 

za to, čo ste si sami vytvorili energiou, ktorú vo svojich životoch vytvárate v svojich  

myšlienkach, slovách, rozhodnutiach, skutkoch, pocitoch a emóciách. 

A toto je ďalší uzatvorený kruh. 
 

Ak prijmete Zodpovednosť za všetko, čo sa vo vašom Živote deje, 

absolútne za všetko, stane sa vašou súčasťou Poznanie, že všetko so vštekým 

súvisí a vtedy začínate  v Láske prijímať všetky situácie, ktoré do vášho 

Života prichádzajú, lebo sa v ňom prestávate v svojich  myšlienkach brániť 

a  klásť odpor a tak otvárate srdce Láske a vtedy sa napĺňa Súcitom.  

A práve SÚCIT  vám ako  svoj dar prináša DAR ODPUSTENIA. 

A keď naozaj začnete Odpúšťať sami sebe a pozeráte sa hlboko do svojho vnútra, 
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v ktorom nachádzate a odhalíte hlboké príčiny neodpustení, pocitov vín a v hlbokom 

Súcite dokážete dať Odpustenie sami sebe, vám prichádza ako DAR, ďalšia súčasť 

Lásky, ktorú Vy nazývate POKORA.  

A práve táto kvalita Lásky - POKORA, rozpustí ten neviditeľný závoj pýchy 

a Vy dokážete prezrieť výnimočnosť aj dôležitosť, ktorá sa v POKORE rozpúšťa. 

A tak, ak získate schopnosť Odpúšťať sami sebe, tento nádherný dar súcitnej Lásky, 

dokážete potom Odpúšťať aj druhým a v Láske tohoto  Odpustenia sa rozpúšťa aj ich bolesť 

a vtedy prestávate klásť odpor a v Láske svojho života plyniete.  

Ale vedzte, že ak sa stratí z vášho života POKORA, vráti sa hlava pýchy dôležitosť, 

ktorá prináša ďalšie hlavy pýchy. Ak je tá dôležitosť veľká, tak sa zrodí aj hlava nadutosti, 

ktorá  vám  môže priniesť a zrodiť aj hlavu chamtivosti a túžby po moci, či  túžby po sláve. 

A vo vštekých týchto prípadoch sa z vášho života opäť stratí Láska a Vy spadnete na dno 

priepasti, ktorá sa volá strach, pretože sa začnete báť, aby ste neprišli o svoju výnimočnosť, 

svoju dôležitosť, svoju moc, svoju slávu, svoje bohatstvo a váš život začne opäť ovládať 

energia strachu a Vy zmeníte spôsob svojich myšlienok, zmeníte spôsob svojho rozhodovania 

a konania, zmeníte slová,  ktoré hovoríte a zmeníte pocity a emócie vo svojom vnútri a tak sa 

dostanete do začarovaného kruhu strachu, z ktorého v tom konkrétnom živote už nedokážete 

vystúpiť von, lebo strach svojím pôsobením zmenil štruktúru  vašich  buniek a zmenil 

vibráciu a vyžarovanie celej vašej bytosti. A pretože podobné priťahuje podobné, začnete do 

života priťahovať iné ľudské bytosti, ktoré tiež vyžarujú vibrácie strachu. 

Aby ste to dokázali sami sebe odpustiť, túto zmenu, ktorá vo vašom živote nastala, 

musíte zomrieť a znova sa narodiť. A tak postupne zo života do života opäť nachádzať  

Dôveru a Vieru v samých seba, v Lásku a v Život. Vedzte, že keď vás strach týmto spôsobom 

zovrie do svojej moci, že ste stratili Dôveru, Vieru i Nádej v samých seba, potom potrebujete 

prežiť veľmi veľa životov, kým sa opäť narodíte tak, že ste pripravený sa na svoje hlboké 

bolesti vo svojom vnútri pozrieť, prijať ich a v  hlbokom Súcite dať Odpustenie sebe samým. 

A vedzte, že až Odpustíte sebe samým, dokážete dať Odpustenie aj tým druhým 

ľudským bytostiam a toto si veľmi, veľmi, VEĽMI hlboko zapamätajte, lebo 

v kolektívnom vedomí ľudstva a vo vedomí vás samých, bola táto PRAVDA zámerne 

zmenená a prepísaná. A stále ste učení, že potrebujete dať Odpustenie tým druhým, ale 

nikto vás neučí, že prvoradé a najdôležitejšie, JE DAŤ  ODPUSTENIE SEBE SAMÝM. 

A je to tak preto, že pokiaľ sa toto nenaučíte, tak stále nie je súčasťou Vášho života 

Vesmírny zákon Ako hore, tak dole, ako vo veľkom tak v malom a ako vo vnútri, tak 

navonok. A tým, že tento  Vemírny zákon nechápete,  stále v živote konáte proti nemu. 

A preto je nesmierne dôležité, aby ste si vo svojom srdci, vo svojom vnútri a celej bytosti 
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uvedomili, že každý jeden z vás je rovnako výnimočný, každý jeden z vás je rovnako 

jedinečný, pretože všetci navzájom ste si absolútne ROVNOCENNÍ. 

A preto nikto z vás nie je viac ani menej v mojich očiach a všetci, absolútne  všetci 

ste rovnako milovaní, rovnako výnimoční, rovnako dôležití a rovnako jedineční. 

    Ak si to hlboko vo svojom vnútri dokážete uvedomiť, tak že si to uvedomíte každou jednou 

bunkou svojho tela, celou svojou bytosťou, tak sa to zapíše do vašej DNA a vtedy strach cez 

hlavy pýchy,  ktoré nesú meno výnimočnosť a dôležitosť nebude môcť na vás zaútočiť. 

A je to tak práve preto, že keď je toto vaše Poznanie súčasťou  DNA, tak je 

vašou súčasťou  aj POKORA a ÚCTA k Životu , k Láske, k Bytiu a k Bohu. 

A práve preto, že si stále nedokážete dať Odpustenie sami sebe, nedokážete dať 

odpustenie druhým ľudským bytostiam,  ktoré boli súčasťou  vašich  životov, pretože pocit 

viny, ktorý nosíte voči sebe samým,  prenášate aj na nich. 

A nie je vašou súčasťou stále POKORA, pretože POKORA je vyšší princíp 

Vesmírnych zákonov. POKORA je DAR, ktorý prichádza vtedy, keď je celé vaše srdce 

naplnené hlbokým SÚCITOM  a VY dokážete prostredníctvom SÚCITU  vidieť každú 

ľudskú bytosť. Pokiaľ akýmkoľvek spôsobom hodnotíte, posudzujete a kritizujete, 

rozhodnutia, skutky a slová ktorejkoľvek inej  ľudskej bytosti, tak nie je POKORA 

vašou súčasťou. A vedzte, že nie je POKORA ako POKORA.  

Môžete sa plaziť po kolenách  v kostole na zemi pred oltárom, či na zemi pred 

akoukoľvek ľudskou bytosťou, môžete sa plaziť po kolenách pred svojim kráľom, či pánom, 

ale pokiaľ v akejkoľvek myšlienke hodnotíte, kritizujete a posudzujete,  jeho či svoje 

správanie, tak Pokora, v ktorej sa po tej zemi plazíte, je FALOŠNÁ POKORA. 

Práve POKORA vychádza a príšti z vášho srdca a to je tá Pokora, ktorá vaše 

srdce rozžiari svetlom absolútneho SÚCITU  a vtedy dokážete prijať bez hodnotenia, 

krizovania a posudzovania konanie a rozhodnutia každej ľudskej bytosti.   

A preto vedzte, že nie je POKORA ako POKORA. 

A teraz si sami odpovedzte na otázku: 

Aká Pokora prebýva v mojom srdci ?   Aká Pokora prebýva vo vašej spoločnosti ? 

A POKORA je nesmiene veľký DAR, ktorý prichádza ako vyšší princíp 

Vesmírnych zákonov, pretože POKORA má schopnosť rozpúšťať hlavy pýchy.                 

Práve POKORA je vám schopná vrátiť Dôveru a tak vám umožňuje vystúpiť 

prostredníctvom Odpustenia, zo zovretia,  ktorým vás strach získal do svojej moci.   

Je to POKORA, ktorá vám vráti DÔVERU.   

A tým sa tento kruh uzatvára. A POKORU získavate ako dar a ona vám potom  

vráti naspäť  vašu stratenú DÔVERU v seba samých. 


