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DÔVERA, ÚCTA, POKORA, SÚCIT - 4.časť 

A tak sa môžete s Láskou, sami na seba pozrieť, aby ste videli, kde sa na tejto ceste 

nachádzate. A tým nástrojom, ktorým sa pozeráte je SÚCIT, ktorým dokážete prijímať sami 

seba a druhé ľudské bytosti, ich  myšlienky,  slová, rozhodnutia a skutky bez toho, že by ste 

ich  navonok, alebo vo svojom vnútri hodnotili, kritizovali a posudzovali.  

A vedzte, že keď tak konáte,  je veľmi dôležité, aby ste tak  robili verejne vo vzťahu 

k druhej ľudskej bytosti a tým myslím to, aby ste jej priamo svoj nesúhlas s jej konaním 

povedali a nekonali tak,  len vo svojom vnútri, potajme.  

Pretože ak takým spôsobom konáte, že druhej ľudskej bytosti svoj nesúhlas nepoviete 

otvorene a len vo vnútri ju kritizujete, hodnotíte, posudzujete a odsudzujete, podporujete 

v sebe neúprimnosť a rastie vo vás schopnosť byť falošný.  

A vedzte, že NEÚPRIMNOSŤ a FALOŠNOSŤ  sú ďalšie nástroje strachu, 

ktorými vás strach opäť zovrie do svojej moci a chytí vás do svojej pasce, ktorú vám 

nastražil práve cez falošnosť a neúprimnosť. 
 

A práve prostredníctvom falošnosti a neúprimnosti vytvoril Strach ďalší nástroj 

a spôsob, ktorým nepredstaviteľne hlboko zraňuje ľudské bytosti a vytvára v nich veľa 

bolesti, že v tom konkrétnom živote ju už nedokážu  vyliečiť a tým je ZRADA.  

A tento nástroj – Zradu,  mohol vniesť do ľudskej spoločnosti strach práve preto, že 

vytvárate sami v sebe falošnosť a neúprimnosť. 
 

A zároveň tým, že tieto nástroje vytvoril a používate ich v svojom vnútri, kde navonok 

ako ľudská bytosť nič nevyjadríte, ale vo vnútri hodnotíte, posudzujte, kritizujete a 

odsudzujete, vedzte, že takýmto spôsobom sa správate k sebe samým,  a preto nedokážete byť 

úprimní v prvom rade k sebe samým. A cez túto neúprimnosť k sebe samým, strach 

dokázal to, že ste stratili schopnosť dať Odpustenie samým sebe, pretože  v podstate ste 

zradili seba samých. A to je ďalší uzatvorený kruh, ktorý strach v ľudskej spoločnosti  

vytvoril.   

A rovnako ho vytvoril vo vás samých a pôsobí tak, že jeho pôsobenie vo vnútri vás 

samých si vedome neuvedomujete. 
 

Nemáte zvedomené, že ste zradili samých seba a preto je tá bolesť nesmierne veľká 

a hlboká a ona vám potom zoberie schopnosť dať Odpustenie sebe samým.  

A zrádzate samých seba práve preto, že nie ste a nedokážete  byť k sebe samým 

úprimní. A samozrejme to, čo máte v sebe,  vysielate navonok. Preto je tak veľa klamstva,  

neúprimnosti,  zrád a falošnosti v celej vašej ľudskej spoločnosti. 
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A táto NEÚPRIMNOSŤ a FALOŠNOSŤ  vám berie ÚCTU. 

Berie vám Úctu k vám samým, Úctu k druhým ľudským bytostiam, Úctu k ostatným 

bytostiam, ktoré žijú na Matke Zemi a berie vám aj Úctu k Matke Zemi a preto strácate aj 

Úctu k Láske a k Životu ako takému. 

A práve preto, že sa z vás samých a spoločnosti stráca ÚCTA k ŽIVOTU 

ako takému, stávate sa slepými a prestávate vidieť objektívnu PRAVDU, LEBO  

OBJEKTÍVNA PRAVDA JE LEN  JEDNA.                       

JE TO OBJEKTÍVNA  PRAVDA ŽIVOTA V LÁSKE, HARMÓNII, 

JEDNOTE, V  ROVNOCENNOSTI A HARMÓNII BYTIA  NA MATKE ZEMI.  

A keď nevidíte Pravdu v Láske a Lásku v Pravde, tak strácate 

SPRAVODLIVOSŤ.  

A vedzte, a toto si dobre zapamätajte, že keď sa z vašej spoločnsoti stratí 

SPRAVODLIVOSŤ, tak stratíte svoju SLOBODU.  

A už  som vám povedal, že SLOBODA, je základným  tým najzákladnejším 

právom vašej DUŠE a preto najväčšie bolesti si ako ľudská bytosť vytvárate, keď 

stratíte svoju SLOBODU. 

A vedzte, že je jedno či vám SLOBODU zoberie niekto druhý, alebo si ju vezmete 

sami sebe. Bolesť, ktorú v tejto chvíli vytvoríte, je tak nesmierne veľká, že celú vašu 

bytosť pohltí strach a Vy zmeníte svoju vibráciu, zmeníte  energetické vyžarovanie 

svojej bytosti, zmení sa energia vašich myšlienok a tak sa zmení energia  celej vašej 

spoločnosti a ako spoločnosť, ktorá stratila svoju SLOBODU sa navrátite o tisíce rokov 

naspäť. A preto je nesmierne dôležité, aby ste si CTILI DAR SLOBODY, aby ste si 

CTILI SLOBODNÚ VOĽU vašej duše a vás  samých ako ľudských bytostí. 

A keď si dokážete dať  tento dar – DAR SLOBODNEJ VOLE, SLOBODNÉHO 

ROZHODOVANIA SA, v jeho dôsledkoch a v širších súvislostiach,  uvedomíte si aj 

ZODPOVEDNOSŤ, ktorá vám tento nesmierny dar prináša, tak sa vám vráti ÚCTA – 

ÚCTA k Láske, ÚCTA k Životu, ÚCTA k slobodnému Životu ako takému.  

A toto máte ďalší uzatvorený kruh. 

A teraz si sami uvedomte, ako málo Zodpovednosti je vo vašej spoločnosti a že ste ju 

odovzdali druhým, že  nemáte svoju Zodposvenosť vo svojich rukách a ako sa nesmierne 

rýchlo  stráca zo spoločnosti Úcta k Životu ako takému. 

Vedzte, že keď stratíte ÚCTU, stratíte aj svoju SLOBODU, pretože všetko 

so všetkým je prepojené, previazené a spojené a všetko so všetkým súvisí. 
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A tieto vyššie princípy Vesmírnych zákonov vás práve preto, že všetko so všetkým 

súvisí, dokážu vrátiť úplne na začiatok. Preto je všetko v kruhu, lebo kruh nemá začiatok  ani 

koniec.  Kruh je vyjadrením nekonečnosti,  práve preto, že všetko so všetkým súvisí. 

Ak stratíte akýmkoľvek spôsobom v Živote SLOBODU, bolesť, ktorá 

sa vo vašom vnútri vytvorí, vám zoberie schopnosť ODPÚŠŤAŤ. 

Tým, že ste tom živote stratili schopnosť Odpúšťať, vytvoríte si nesmierne veľké 

a hlboké pocity vín, neodpustení, zlyhaní a nehodnosti, ktoré vám vytvoria v tom konkrétnom 

živote ZATRPKNUTOSŤ.  

A táto zatrpknutosť je nesmierne silným nástrojom strachu, lebo ona potom pôsobí 

z nevedomých rovín vášho bytia vo vašich ďalších inkarnáciách a práve z týchto nevedomých 

rovín vám nedovoľuje Odpustiť sebe samým a vy v tom novom živote ani netušíte a nemáte 

zvedomené, prečo tak nesmierne prísne až kruto hodnotíte a posudzujete najmä samých seba.  

Energia zatrpknutosti v sebe nesie pocity neodpustení, zlyhaní, nehodnosti, odvrhnutí a pocity 

vín a preto je tak nesmierne silná a dokáže z nevedomých rovín ovplyvňovať život tu a teraz 

práve preto, že vám berie schopnosť Odpustiť sebe samým. Aby ste dokázali v svojom vnútri 

nájsť tento pocit zatrpknutosti, musíte sa ponoriť veľmi hlboko do dvojho vnútra a schopnosť 

pozrieť sa na tento pocit a prijať opäť energiu, ktorú v sebe nesie a rozpustiť ju v Láske 

Odpustenia, prichádza až vtedy, keď je vaše srdce naplnené hlbokým Súcitom a keď k vám 

ako dar prichádza ÚCTA a POKORA k Láske a k Životu ako takému. 

A je to práve POKORA a ÚCTA, ktorá dokáže túto zatrpknutosť rozpustiť.    

Ak sa vám podarí v Láske Odpustenia rozpustiť a prepustiť  zatrpknutosť,                 

vráti sa do vášho života pocit RADOSTI a pocit  nesmierne hlbokej a veľkej 

VĎAČNOSTI za Život ako taký. 

A toto je ďalší uzatvorený kruh. 

A ak dokážete vo svojom srdci  a vo svojom vnútri vytvárať energiu Radosti 

a Vďačnosti, tak to sú tie najčistejšie vibrácie Lásky, s ktorou na Matku Zem 

prichádzate a s ktorou sa rodíte. A tak uzatvárate kruh svojho bytia na Matke Zemi. 

A tak kráčajte, Životom v  Láske s Úctou a Pokorou, ktoré vám navracajú späť 

schopnosť Odpúšťať všetky bolesti uložené v srdci sebe samým a aj druhým, aby ste dokázali 

vytvárať vibrácie Radosti a Vďačnosti v svojich srdciach a aby sa prostredníctvom nich 

mohla navrátiť na Matku Zem pôvodná Harmónia Bytia, s ktorou bola Matka Zem zrodená. 

 


